
  لت استغفار  يفض
  و

  آن  باها مشکالت و بيماریدرمان  
  

  مؤلف: حسن بن احمد بن حسن همام 
  ش يمترجم: پدرام اندا

  
  

  ! پروردگار يا
  

ــرة ــوبي كثـــــ ــا رب إن عظمـــــــت ذنـــــ   يـــــ
  

ــم ــوك أعظــــ ــأن عفــــ ــد علمــــــت بــــ   فلقــــ
  

  إن كــــــــــان ال يرجــــــــــوك إال محســــــــــن
  

ــرم ــتجير المجــــــ ــوذ ويســــــ ــبمن يلــــــ   فــــــ
  

ــا ــيلة إال الرضــــــ ــك وســــــ ــالي إليــــــ   مــــــ
  

  عفـــــــوك ثـــــــم أنـــــــي مســـــــلم وجميـــــــل
  



  
  مترجم:  يمقدمه

ا و  يدن  ياستغفار و اثرات آن بر زندگ  ي هالت يفض ي مختصر است درباره  ي هللا. مطلب ياد هللا و براي به نام هللا و به 
  کنم. يبه آن اضافه نم  يز ين کتاب آمده است و چي آخرت. هر آنچه خود مفصل است در ا

  
  مؤلف:  يمقدمه

که در شب   ي کند تا کسي؛ دستش را در روز باز مباشد میار آمرزنده ي است که باعزت و بس هللا  يش برا ي شکر و ستا
  . د يکرده است، توبه نما يکه در روز بد  ي د تا کسيماني د و دستش را در شب باز م يکرده است، توبه نما يبد 

م  ي نمايش مي ر و ستابخشش و نعمت دادنش و بزرگ بودن عطا کردنش و احسان نمودنش، شک ياد ياو را به علت ز 
  : امت، و اما بعد ياش محمد و بر آل و اصحابش تا روز قانتخاب شده ياش و فرستادهدهيامبر برگز ي و صلوات و سالم بر پ

ند و  ياش، امر فرموده است تا توبه و استغفار(طلب آمرزش) نما يات کتاب گرامياز آ يار ي به بندگانش در بس هللا
ند  ينما ي که طلب آمرزش م ي ده است و کسانيگناهان) نام  يآمرزنده) و غافر الذنوب(آمرزنده اريخود را غفّار و غفور(بس 

شود؛  يم يراستگو راض ياز طلب آمرزش کننده . هللاد داده است يز  یثواب يش نموده است و به آنها وعدهي را ستا
سودمند و   يد؛ طلب آمرزش دارو ينما يل م يلشگاه پروردگار و خالقش خود را ذ يکند و در پ يرا او به گناهش اعتراف ميز

و غم تو را فرا گرفته است و اندوه تو را    ي که دچار اضطراب هست ي کس ي عالج نجات دهنده از گناهان و خطاها است؛ ا
برد و آن  ين ميغم را از ب  ي کند و ابرهاي را آن ابر مشکالت را پراکنده ميز؛ ييدهد، بر توست که استغفار نما يعذاب م

  در کنار آن  کند وياستفغار را الهام نم  ياهللا به بندههرگز باشد، و در اثر آمده است: « ي م يکاف ي هم شفا دهنده و دارومر
  . بخواهد او را عذاب دهد»

ما   ي م که هللا تعالير يقرار گ ي بر راه تا ي مطالعه کن است  استغفار ي درباره که ن مطلب را ي ا برادر! تا  ي بر توست ا
الحمد  رب   و  ند ينما يکنند، طلب استغفار م يم  ي بد  ي شوند و وقت يکنند، شاد م يم  ي کين ي قرار دهد که وقت ي را از کسان 

  العالمين. 
  

  تعريف استغفار 
که بر پوشاندن داللت  ي زي» است، چغفر آن «  يباشد و سه حرف اصليم استغفر يستغفر از ي استغفار مصدر  

  غفراناً.  مغفرةً و  ود  يگناه او را آمرز يشود، هللا تعاليبه همان معنا است، گفته م است و غفران  ي گکند و الغفر پوشانند يم
اغفر  شود: « ين است که گفته مي کند و از آن ايحفظ م  ياست که از ناپاک يز يدن چيپوش : الغفر گفته است  راغب   

لب آن با سخن و عمل است و گفته  است و استغفار ط المغفرة  الغفران و ، و» (قلبت را با دعا حفظ کن)ثوبك في الدعاء
  .که پوشاندن آن واجب است  يز يآن است که آن را بپوشان با چ  ي» به معنا اغفروا هذا األمر بمغفرتهشود: «يم

گناهان بندگان و در   ي آن پوشاننده ياست و معنا  يک هللا تعال ين  ي» از اسمهاالغافر« و »الغفّار« و »الغفور«  
  . باشد يآنها م گذشتن از خطاها و گناهان  

- يپوشاند و گناهان از زشتي را م ي د و زشتينماي را آشکار م ييباي است که ز ي » کسالغفار «: گفته است  غّزالي  
  . شود يآنها صرف نظر م ي شوند و در آخرت از مجازات برايده م يا پوشيباشند که در دن يم  ييها

آمرزد و هر بار  يگر م يد  يابعد از دفعه ي ادفعه است که گناهان بندگانش را  ي » کسالغفّار «: گفته است  خّطابي   
  ي گناهان بندگان با لباس عطوفت و مهربان ي » پوشانندهلغفّار. «اشود يز تکرار ميشود، آمرزش ن يکه توبه تکرار م

د و با  دهيقرار نم يحرمتياو، او را مورد ب  يدهيپوش  يزها يکند و با چ يمخلوقاتش آشکار نم  ياش را برااست، امر بنده
  . دهد يکه نزد مردم مشهور است او را عذاب نم ي مجازات

  
  آن  أسباب  استغفار و  حقيقت 

باشند: از آنها  ي اد مي ن دشمنان او زيهمچن  ،باشد ي اش از خطا و انجام گناه معصوم نميعت بشر يطب يانسان از رو   
اَرةٌ  دهد: ينت مي ش زيبراکند و آن را يامر م يش قرار دارد و او را به بد ي پهلوهان يب است که  ينفس إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ

رد). از  يکه مورد رحمت پروردگارم قرار بگ ي است مگر کس يامر کننده به بد  ياري (نفس بس بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َربِّي 
ست:  وا  ي انها هوشود. از آيم  ي کند که باعث هالکت ويدعوت م يياست که انسان را به کارها  ي طان است: دشمن يآنها ش

او را حفظ کند و   ي است که هللا تعال يورآالتش است. معصوم کسيها و زب يا با فري دارد. از آنها دنيباز م ي از راه هللا تعال
-رهيکه ابوهر   ي ثي در حد   امبريل پين دليبه هم   ؛کند يم  ي نه  ي از امر هللا تعال  يدر اطاعت و کوتاه   ي ما را از غفلت و سست



 لََذَهبَ  تُْذنِبُوا لَمْ  لَوْ  بِيَِدهِ  نَْفِسى  َوالَِّذىفته است: «آورده است، گ  ُ َ  َفيَْستَْغِفُرونَ  يُْذنِبُونَ  بِقَْومٍ  َولََجاءَ  بُِكمْ  َّ   1» لَُهمْ  فَيَْغِفرُ  َّ
کنند و طلب  ي آورد که گناه ميرا م يبرد و قومي د، هللا شما را مي که جانم در دست اوست، اگر گناه نکن ي(قسم به کس 

  . آمرزد)يند و او آنها را مي نماياستغفار م
ابُونَ  اْلَخطَّاِئينَ  َوَخْيرُ  َخطَّاءٌ  آَدمَ  بَنِي  ُكلُّ گر فرموده است: «يد  ييدر جا   - يار خطاکار مي آدم بس يبن  ي(تمام 2» التَّوَّ

  ي ز يوجود دارد و گر يا نجا مسألهير ا. اما د )ند ي نماي تر توبه مد يشتر و شد يهستند که ب  ين خطاکاران کسانيباشند و بهتر 
از مردم اعتقاد دارند که استغفار با زبان است،   ي اد يز ي عدهن است که ي رد و آن ايصورت گ يد از آن آگاهيست که با ين

ن کلمات در قلب وجود  ياز ا  ي سپس اثر .. م). ينما ي » (از هللا طلب آمرزش ماستغفر هللاد: «يگوياز آنان است که م يفرد 
  .ان است ين گونه استغفار نمودن عمل دروغگو ي بدن ندارند، ا  يبر اعضا  ي م که اثرين ي بي د، همان گونه که مندار

ان  يار دروغگويبس ي نباشد، توبه هاز گناه همرا يکه با خوددار يگفته است: «استغفار  رحمة هللا فضيل بن عياض   
گناه   ي رد وليگي آن که استغفار صورت م  ي رد» به معنااز به استغفار دايگفت: «استغفار ما ن ياز صالحان م  يک ياست». 
م تا از  ي قت استغفارمان بنگرياز به استغفار دارد. در حق ين صورت است که خود استغفار کردن ني شود، در ايترک نم

  . دهند ياست که به گناه ادامه م ي ن در حالي کنند و ايدروغ با زبانشان استغفار م  ي م که از روينباش  ي کسان
  

  مؤمن است   يبرا  ي تي غفار خصوصاست
ن برخورد با او  ي داد، پدرش با بدتريد دعوت م يتوح ي نمود و او را به سوي با پدرش بحث م مي ابراه ي وقت  

ً  ي نکن  ي (اگر تمام )  )3َلئِْن لَْم تَْنتَِه َألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِليا : مي ن سخن او تأمل کنينمود، در ا ي برخورد م   تو را قطعا
- هبا عاطفکه بعد از عبارات بينيم میم ي ن سخن توجه کنيبه ا اگر ور شو!)، د  ي اد يکنم و از نزد من به مدت زيسنگسار م

  . ان نمود ي را ب  هاآن مي است که ابراه يا
خورد  بر  ي با بد  ي کنم) با او به مانند ويتو را سنگسار م( َألَْرُجَمنَّكَ  د:ين سخن را از پدرش شن ي ا إبراهيم  ي وقت  

قَاَل َسَالٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َربِّي  : د يطلب استغفار نما يو  ي د آن بود که برا يکه به ذهنش رس ي زين چ يننمود، بلکه اول 
  م، او در حق من مهربان است).  ي نماي تو از پروردگارم استغفار م  يبرا  ! بر تو  ي(گفت: سالمت ) )4إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفيا 

ت ين استغفار به طمع هداي د و اي طلب استغفار نما  ي و ين بود که براي د ايرس  ميکه به فکر ابراه ي زين چ ياول  
ا تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ : د يفرمايم  يل هللا تعالين دليبود، به هم  ي و  َعُدوٌّ  َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدةٍ َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ

اهٌ َحِليمٌ  أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم َألَوَّ ِ تَبَرَّ َّ ِ )5(  و طلب استغفار ابراه)که به او   ياوعده يمگر برا  ، برای پدرش دليلی نداشت،مي
  ا ار دست به دع يم بسي ابراه ا جست، همان ي زاريب  ي او روشن شد که او دشمن هللا است، از و  ي که برا ي وقت  ي داده بود، ول 

  ار صبور بود). ي[و] بس   برنده
بر آن   يمؤمنان است، هللا تعال  يفقط برا يت يرد و آن خصوص يمشرکان استغفار صورت نگ  ين است که برا يدرست ا

ْربَى ِمْن بَْعِد َما تََبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم  َما َكاَن ِللنَّبِّيِ َوالَِّذيَن آََمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُوِلي قُ : د يفرمايد نموده و م يتأک
اگر   ي ب استغفار کنند، حت لمشرکان ط ي ست تا برايز ن ياند جا مان آوردهيکه ا  ي امبر و کسانيپ  ي (برا  )  )6أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

    هل جهنم هستند). آنها(مسلمانان) روشن شد که آنها(مشرکان) ا يکه برا  ن امر بعد از آن باشد ي ، و اد نکان باش ياز نزد 
ى أَْستَْغِفرَ  أَنْ  َربِّى اْستَأَْذْنتُ فرمود: « آورده است که رسول هللا رهيابوهر      أَُزورَ  أَنْ  َواْستَأَْذْنتُهُ  ِلى يَأْذَنْ  فَلَمْ  ألُّمِ

د و از او اجازه خواستم تا  داو به من اجازه نا  ،مي مادرم طلب آمرزش نما ي(از هللا اجازه خواستم تا برا  )7( »ِلى فَأَِذنَ  قَْبَرَها
    د).دادار [قبرش] بروم و به من اجازه يبه د 

  امبريک شد، پ ي مرگ ابوطالب نزد  ي ب از پدرش آمده است که وقتيد بن مسياز سع (بخارايی)يح بخاري در صح  
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  قُلْ  َعمِّ  أَيْ بود که ابوجهل نزد او بود، فرمود: « ي ن در حالي نزد او رفت و ا ِ  ِعْندَ  بَِها  لَكَ  أَُحاجُّ  َكِلَمةً  َّ   ي (ا  »َّ

-يتو نزد هللا حجت قرار م ي است که آن را برا ين سخن يجز هللا وجود ندارد، ا يبرحق  يچ پرستش شوندهي ! بگو ه و عم
ن سخن خود را  همچنا ؟ ي شويخارج م عبد المطلب ا از ملت يابوطالب آ ي گفتند: ا  عبد هللا بن أبي أمية  أبو جهل و  ، دهم)

  لَكَ  َألَْستَْغِفَرنَّ فرمود: «  امبريهستم، پ  »بد المطلب ن بود: «من بر ملت عي که او گفت، ا ي زين چي ادامه دادند تا آن که آخر
ّيِ َوالَِّذيَن  َما كَاَن ِللنَّبِ  ه نازل شد: ين آ ين حال ايام). در انشده يم که از آن نه ينما يتو طلب استغفار م  ي(برا  » َعْنهُ   أُْنهَ  لَمْ  َما
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که   ي امبر و کسان يپ ي (برا ) )1ُب اْلَجِحيمِ آََمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُوِلي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحا 

ه  آن باشد ک ن امر بعد از ي د، و انکان باش ي د اگر از نز يب استغفار کنند، حت لمشرکان ط ي ست تا برايز ن ياند جا مان آوردهيا
َ  : ن نازل شد يآنها(مسلمانان) روشن شد که آنها(مشرکان) اهل جهنم هستند) و همچن  يبرا َّ إِنََّك َال تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ 

هللا هر که را بخواهد   ي ول يکن يت نمي هدا يباش را که دوست داشته ي(تو کس)  )2يَْهِدي َمْن يََشاُء َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 
  . )3( ن است)ي تر افتگان آگاهيت ي د و او به هدايماني ت ميهدا

ُ : مي کنيه را قرائت مين آ ي منافقان ا ي درباره   َّ ةً فَلَْن يَْغِفَر    اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو َال تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ
ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ  َّ ِ َوَرُسوِلِه َو َّ   ، ييننما آمرزشا طلب ي يي نما  آمرزشآنها طلب  ي (برا ) )4لَُهْم َذِلَك بِأَنَُّهْم َكفَُروا بِا

اش کفر  فرستاده آن است که به هللا و ين از برا يآمرزد، اي، هللا آنها را نميينما آمرزشآنها هفتاد بار طلب  ياگر برا
  د). يما نيت نم يدند و هللا گروه فاسقان را هدايورز

ت کرده و آورده است:  يآن را روا (بخارايی)يوجود دارد که امام بخار  ما رضي هللا عنه آن، حديث ابن عمر يدرباره
تا او را در آن کفن کنم و   رسول هللا! لباست را بده يآمد و گفت: ا امبريوفات نمود، پسرش نزد پ  عبد هللا بن أُبّي يوقت
ا اجازه  ي (آ »َعَلْيهِ  أَُصلِّي  آِذنِّي« لباس خود را به او داد و فرمود: امبر يت بخوان و طلب استغفار نما! پ ياو نماز م يبرا
د و به او گفت:  ياو را کش عمر ،خواست تا نماز بخواند  يت] بخوانم) و به او اجازه داد، وقتي نماز [م  يا بر و ت يدهيم

ن آن دو  ي» (به من ب ِخيََرتَْينِ  بَْينَ  أَنَا ؟» او فرمود: «ي ت] نخوانينفرموده است که بر منافقان نماز [م  ي ا هللا تو را نهي«آ
 َسْبِعيَن  اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو َال تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهمْ : د يفرمايم ،ار داده شده است ي[استغفار کردن و استغفار نکردن] اخت 

ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَ  َّ ِ َوَرُسوِلِه َو َّ ُ لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكفَُروا بِا َّ ةً فَلَْن يَْغِفَر  ا طلب  ي ييآنها طلب استغفار نما ي (برا اِسِقينَ َمرَّ
آن است که به هللا و   ي ن از برايآمرزد، ايم، هللا آنها را نييآنها هفتاد بار طلب استغفار نما  ياگر برا  يياستغفار ننما

  ه نازل شد: ين آيت] خواند و ا ياو نماز [م  ي جه براي د). در نتيما نيت نميدند و هللا گروه فاسقان را هداياش کفر ورزفرستاده
 َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُونَ َوَال تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبًَدا َوَال تَقُْم َعلَى قَْبِرِه إِنَُّهْم َكفَُروا ِ َّ   ز ا ي(هرگز بر کس  ) )5بِا

مردند که کافر   ي دند و در حالياش کفر ورز را آنها به هللا و فرستادهي ست، زيت] نخوان و بر قبر او نا يآنها که ُمرد نماز [م
  . 6  بودند)

  ي را مخصوص مؤمنان قرار داده است و براآن  ياست که هللا تعال يزيشود: استغفار چ ين اساس گفته مي بر ا  
ن  يباشد که از ا يمسته يا شاين گونه است آ ي ا ي موده است. وقتخاب نآنها انت ي برافقط باشد و آن را يز نم يمردم جا ي هي بق

  . مي خود استفاده نکن  ي ايآن در آخرت و دن  از م و ي نعمت محافظت نکن
که پادشاه   يروز رسول هللاگفته است:  رهينمود. ابوهر يم مؤمنان طلب استغفار  ي برا امبريدر مقابل آن پ   

  برادرتان طلب آمرزش  ي (برا »ألَِخيُكمْ  اْستَْغِفُرواوفات نمود، ما را از وفات او باخبر ساخت و فرمود: « يحبشه نجاش 
  . )7( )!د يينما

که [در   يکسان ي و برانمود  تراشند، سه با طلب آمرزشيان حج و عمره] سرشان را م يکه [در پا ي کسان يبرا  
  . ار است يبس  ن بارهيد و مطالب در ا کراستغفار   کبار يکنند، يخود را کوتاه م  ي ن حالت] مو يا

اس آمده است: پدرم در  ينمود، در مسند از ابو ا ياستغفار م  زي کودکان ن  ي برا کودکان!! بله رسول هللا يبرا  ي حت  
  . )8(استغفار نمود او  يد و برايبر سر او دست کش  مبرايرفت و پ  امبرينزد پ  ،بود   يا که پسر بچه يحال

  
  استغفار  ي ان دربارهين يش يسخنان پ

ن  ي ب از آنان رفت که همان وجود رسول  ي کيما وجود داشت،  يگفته است: «دو امان از عذاب برا  أبو موسى  
  .)9( »مي شوي مانده است و اگر برود، هالک م  ي ] استغفار است که با ما باقيگر يما بود و [د 

د، هللا فرموده است:  يبخوان  ي د و او را در حالت ثروتمند يينما يپروردگارتان زار ي گفته است: به سو ربيع بن خثيم
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که از من درخواست کند به او   ي کنم و کسياو را اجابت م ي مرا بخواند در حالت سخت يکه در حالت ثروتمند  ي«کس
کنم و  يد او را رحمت ميکه خود را وقف من نما  يبرم و کسياال مد، او را بيمن تواضع نما يکه برا يدهم و کس يم

  .)1( آمرزم»يد او را مي که از من استغفار نما يکس
سپس   است  جابت ستاستغفار ا کند سوال شد، او گفت: «اولِ ي که گناهان را پاک م ياستغفار  ي از سهل درباره 
  ي برگرداندن به سو ي بازگشت عمل قلب و توبه رو بدن است و  ي ؛ استجابت عمل اعضا باشد میبازگشت سپس توبه 

  . )2(رد»يکه صورت گرفته است، انجام پذ  يي کوتاه  ي د استغفار از هللا برايو ترک مخلوقات است، سپس با   يمول
  ال إله إال هللا کنم و آنها مرا با استغفار و گفتن يآدم را با گناهان هالک م  ي س گفت: بني «ابل: گفته است  ابن جوزي 

کنند و طلب استغفار  يجه گناه مي کنم، در نتيرا بر آنان مسلط مآنها  يا دم هوين آنها د ي آن را در ب  ي کنند، وقتيم  هالک
  .)3( دهند»يانجام م  ي کيپندارند که عمل ن ي را آنها ميند، زي نماينم

باشد و  يشما گناهان م ي ماريد، ب يماني مراهنمايي تان و درمانتان يمار يقرآن شما را به ب «: گفته است  قتادة رحمة هللا 
  . شما طلب استغفار است» يدارو

هالک شود و نجات همراه او باشد» گفتند: و آن [نجات]   يب است که کس يگفته است: «عج  علي كرم هللا وجه
  . ست؟ گفت: «طلب استغفار»يچ

  . و بخواهد او را عذاب دهد»استغفار را الهام کند  ي ابه بنده تعالى   سبحانه وست که هللا ين طور ن يگفت: «ا يم  يو
کند، مگر شکر و  يآن دو را اصالح نم ي ز ين گناه و نعمت قرار دارد و چيب  از صالحان گفته است: «بنده  يکي

  . استغفار» 
وجود دارد که [در آن زمانها] درخواست کننده   ييهللا زمانها  يگفت: «برا يبه پسرش م ت شده است که لقمان يروا

  . اد کن»ي را رد کند، پس طلب استغفار را ز [درخواست]  او آن در حالی باشد که  اين  خواهد وينم  ي زيچ
اد وجود داشته  ي اعمالش طلب استغفار ز ي است که در پرونده ي کس ي برا ي گفته است: «طوب رضي هللا عنها  شه يعا
  . باشد»

  . ر وجود ندارد»تر از طلب استغفايبنده در قبر دوست داشتن  يبرا  ي اهي«همسا : گفته است  أبو المنهال 
تــان و در يهاراهر ن] در ســر ســفره و د يد و [همچنــ يــ اد کنيــ تــان اســتغفار را زيهاگفــت: «در خانــهيمــ بصــري حســن 

  شود؟».يد که چه زمان مغفرت نازل ميدانيرا شما نميتان و در مجالستان؛ زيبازارها
را  ياد کند، زيطلب استغفار خود را ز  ما شود، ي هي ن ما همساي خواهد در زمي که م يگفت: «کسين م ي ه نشيک باد ي

  . اد است ي باران ز  ياست که دارا ي است» و قّطار ابر القّطار طلب استغفار 
که در   يد! شخص ياد کنيجه استغفار کردن خود را ز ي، در نت د يکن ياد گناه م ي«شما ز  :گفته است  بكر بن عبد هللا مزني 

  . خوشحال خواهد شد»  ، داشته باشد در آن مکان، استغفار وجود ين هر دو سطري اعمالش در ب  يپرونده
ن که  يکنم تا ايکند، هزار بار طلب استغفار ميکه مرا دچار مشکل م يا «هر مسأله :گفته است  رحمة هللاه يم يابن ت

م  چکدايا مدرسه باشم، هي ا مسجد يرود، چه در بازار ن بي جاد شده است، از بيم اي که برا يدا کند و مشکليش پ ي گشا م ا نهيس
  . ن که به هدفم برسم» يدارد تا ا ي] و استغفار باز نمي اد [هللا تعالي مرا از 

  
  رد يگ يکه با آن طلب استغفار صورت م يالفاظ

سته مسلمان است که آنان را  يت شده است و شا يروا امبريح از پي ث صحيوجود دارد که در احاد  ينجا الفاظيدر ا
ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َعلَىَّ  َوتُبْ  ِلى  اْغِفرْ  َربِّ ن الفاظ: «ي اد کند، از ايز  مبرا يبه پخود را  ياقتدادر اين عمل د، و يبگو    التَّوَّ

ِحيمُ    ). ير [و] دائماً رحمت کننده هست يار توبه پذ ير! همانا تو بس يمرا بپذ  يامرز! و توبه ي(پروردگارا! مرا ب  )4( »الرَّ
َ  أَْستَْغِفرُ از آنها: « چ  ي که ه ي م کسي نماي (از هللا طلب آمرزش م )5( »إِلَْيهِ  َوأَتُوبُ  اْلقَيُّومُ  اْلَحىُّ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  الَِّذى  َّ
    م). ينما ياو توبه م  ي جز او وجود ندارد، زنده و برپا و برپا دارنده است و به سو ي برحق ي پرستش شونده
َ  أَْستَْغِفرُ از آنها: «   .  ) مينما ي او توبه م ي م و به سوي نماي آمرزش م(از هللا طلب  )6( »إِلَْيهِ  َوأَتُوبُ  َّ

  أَُعوُذ  اْستََطْعتُ  َما  َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعلَى َوأَنَا  َعْبُدكَ  َوأَنَا  َخلَْقتَنِى  أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َربِّى  أَْنتَ  اللَُّهمَّ «: است  استغفاراز آنها سيد 
،  يا هللا! تو پروردگار من هست ي ( )7(»أَْنتَ  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  يَْغِفرُ  الَ  إِنَّهُ  ِلى فَاْغِفرْ  بِذَْنبِى  َوأَبُوءُ  بِنِْعَمتِكَ  أَبُوءُ  َصنَْعتُ  َما  َشرِّ  ِمنْ  بِكَ 
تو   يتو هستم و من بر عهد تو و وعده يو من بنده يجز تو وجود ندارد، مرا خلق نمود  يبرحق  يچ پرستش شونده ي ه
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کنم و به گناهم اقرار  ياقرار م ي اکه من داده ي ام، به نعمتبرم از شّر آنچه انجام دادهي، به تو پناه م مهستم تا آنجا که بتوان 

  آمرزد، مگر تو). ينم  يامرز، همانا گناهان را کسيجه مرا ب ي م، در نتماينيم
وجود دارد که شخص را به   يگري الفاظ د  ي، وقت ح ذکر شده است ي ث صحيدر احاد  امبرياست که از پ ي ن الفاظيا

ت شود که  يتبع ي از اذکار  است  بهتر  يول  که با آن الفاظ طلب آمرزش نمايد، وجود ندارد  يراد يرساند، ايمعناها م  ن يا
  . ده است يبه ما رس  امبرينه از پ ينه به س يس

  
  سيد استغفار  کوتاه بر  يگذر

  َوأَنَا  َخلَْقتَنِي  أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َربِّي  أَْنتَ  ُهمَّ اللَّ  تَقُولَ  أَنْ  اِالْسِتْغفَارِ  َسيِّدُ فرمود: « امبريآورده است که پ شّداد بن أوس
  فَإِنَّهُ  ِلي فَاْغِفرْ  بِذَْنبِي لَكَ  َوأَبُوءُ  َعلَيَّ  بِنِْعَمتِكَ  لَكَ  أَبُوءُ  َصنَْعتُ  َما َشرِّ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوُذ  اْستََطْعتُ  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعلَى َوأَنَا  َعْبُدكَ 

  ي برحق ي چ پرستش شوندهي، ه يا هللا! تو پروردگار من هست ي: يي ن است که بگوي د استغفار اي(س » أَْنتَ  إِالَّ  الذُّنُوبَ  يَْغِفرُ  الَ 
، به تو پناه  متو هستم تا آنجا که بتوان يتو هستم و من بر عهد تو و وعده ي و من بنده ي جز تو وجود ندارد، مرا خلق نمود 

امرز،  يجه مرا بيم، در نت نماي يکنم و به گناهم اقرار م ياقرار م  ياکه من داده  ي ام، به نعمتبرم از شّر آنچه انجام دادهيم
  ِمنْ  فَُهوَ  يُْمِسيَ  أَنْ  قَْبلَ  يَْوِمهِ  ِمنْ  فََماتَ  بَِها  ُموقِنًا  النََّهارِ  ِمنْ  قَالََها  َوَمنْ آمرزد، مگر تو) و فرمود: «ينم يهمانا گناهان را کس 

ن در روز  ي قيکه آن را با  ي » (کس اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَُهوَ  يُْصبِحَ  أَنْ  َقْبلَ  فََماتَ  بَِها  ُموقِنٌ  َوُهوَ  اللَّْيلِ  ِمنْ  قَالََها  َوَمنْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ 
د و  يبگو  ن در شاميق يکه آنرا با  يرد قبل از آن که شب شود او از اهل بهشت خواهد بود و کسيد و در آن روز بم يبگو 

  .)1( رد، او از اهل بهشت خواهد بود)يآن که صبح برسد، بمقبل از 
  ي ول ،استغفار وجود دارد  ي برا يگريد و همان طور که در قبل آمد الفاظ د يد استغفار نامين دعا را سيا  امبريپ

ن  ي م که بد ي ابييرا م  يث آمده است، معاني ن حد يکه در ا  يد، با تأمل در الفاظي» نامسيد االستغفارن دعا را «ي ا امبريپ
  : باشد ي شرح م
  . است  هللا  2ت يد ربوب ياقرار به توح : » اللهم أنت ربي« -
 . است  هللا  3ت يد الوهياقرار به توح  :» ال إله إال أنت « -
-می  و خشوع در برابر هللا  ي ت و خواريعبود  يان ب که از طرف بنده است  ي» اقرارخلقتني  وأنا عبدك« -
 . باشد 

م و منهج  ي از طرف بنده است به التزام داشتن به راه مستق ياقرار : »وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت « -
 . توانش و کوشش خود را معطوف آن ساختن  يان به اندازه يپروردگار جهان 

شّرها و   يقرار گرفتن از تمام يهللا تعال يپناه بردن بنده و در قلعه: »أعوذ بك من شر ما صنعت « -
 . ه است رفتيکه انجام پذ   ي گناه و گناهان يمجازاتها 
ن  ي به او عطا فرموده است و همچن ي که هللا تعال يي اقرار و اعتراف بنده به نعمتها: »وأبؤ لك بنعمتك عليَّ « -

 .ستند ياز نعمت که قابل شمارش ن يار يانواع بس ااش ب به بنده  يبخشش و َکَرم هللا تعال
 . عموم گناهان   و چهباشد    ي اعتراف و اقرار بنده به گناهانش، چه گناه خاص : »وأبؤ بذنبي« -
 . باشد می  شگاهش ي نمودن در پ ي و خوار طلب آمرزش از هللا :» فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت « -

سيد  آن را « امبري م که چرا پيفهميبزرگ وجود دارد، م ي ن معان ي فار که در اغستن در آنچه از استيبا نگر
  . د ي» نام االستغفار

  
  ن مستحب است که استغفار در آ ييحالتها و زمانها

م که استغفار  يداريان م يرا ب ي مخصوص ي نجا زمانها و حالتهاي در ا ي مشروع است ول يطلب استغفار در هر زمان 
  : ن زمانها ي دارد، ا يشتريت بلينمودن در آنها فض 

  : ها بعد از فارغ شدن از انجام عبادت 
  رفته باشد، هللايصورت پذ  يو خلل ياهم آن که در انجام آن عبادات کوتين حالت مستحب است از بي استغفار در ا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ : د يفرمايم َّ َ إِنَّ  َّ گردند،  يکه مردم باز م يي (سپس از جا  ) )4ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا 
  رحمت کننده است). دائماً  ]و [ ار آمرزنده يد که هللا بس ييد و از هللا طلب آمرزش نما يباز گرد 
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آن که   ينجا استغفار آمده است تا براي باشد؛ در ايدر قرآن مخصوص حج بعد از طواف افاضه م ي گرام يه ين آيا
  . رد يدر انجام آن صورت گفته باشد، از آن طلب استغفار صورت گ ييا کوتاهي در عبادت و  ياگر خلل

آورد بعد  يفرض(واجب) را بجا م  ينمازها  يوقت   امبريو پ  پنجگانه آمده است   ين بعد از نمازهاي همان گونه که در د 
دچار آن شده است و  ا سهواً ي بنده در نماز به علت غفلت کوتاهيی است که  ي برا اين  ؛ نمود ي از آن سه بار طلب استغفار م

  . نمايد می طلب استغفار  ،آندر نتيجه برای 
  :در سحر استغفار

ابِِريَن  : د يفرمايش نموده و م يکنند را ستا ياز او طلب استغفار من وقت مبارک ي بندگانش را که در ا هللا الصَّ
اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْألَْسَحار  ان و فرمانبردارن و انفاق کنندگان و  ي(صبرکنندگان و راستگو  ))1َوالصَّ

  ). در سحرها طلب استغفار کنندگان
- يمرا از شب  ي (آنان اندک ) )2َكانُوا قَِليًال ِمَن اللَّْيِل َما يَْهَجعُوَن * َوبِاْألَْسَحاِر هُْم يَْستَْغِفُرونَ : د يفرمايم  ن هللا يهمچن 

  نمودند). ي دند * و در سحرها طلب استغفار ميخواب 
  : ت کرده است، آمده است يحکا عقوب يکه از  ر سخن هللا يدر تفس 

 ِِحيمُ قَاَل َسْوَف أَْستَْغف م و او  ينماي شما از پروردگارم طلب استغفار م ي(گفت: «برا ) )3ُر لَُكْم َربِّي إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ
لت  يسبب فض، )4( ر انداخت تا وقت سحرياو استغفار را به تأخ ن معنا که ي به اار آمرزنده [و] دائما رحمت کننده است)، يبس

د و طلب  ينما يداشته باشد، عطا م  ي که درخواست ي د و به کسيما نيا را مستجاب م در آن دع ن است که هللاين وقت ا يا
  . آمرزد ياستغفار کننده را م 

ْنيَا السََّماءِ  إِلَى لَْيلَةٍ  ُكلَّ  َربُّنَا يَْنِزلُ « فرمود:  آورده است که رسول هللا رهيابوهر      اْآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثُلُثُ  يَْبقَى ِحينَ  الدُّ
ک سوم  ي ي (پروردگار ما هر شب وقت )5( »لَهُ  فَأَْغِفرَ  يَْستَْغِفُرنِي  َوَمنْ  فَأُْعِطيَهُ  يَْسأَلُنِي  َوَمنْ  لَهُ  فَأَْستَِجيبَ  يَْدُعونِي نْ مَ  فَيَقُولُ 

او را مستجاب  [دعای] کند، پس ياز من دعا م يد: چه کس يفرمايکند و ميا نزول ميمانده است، به آسمان دن يآخر آن باق
د، پس او را  ي نماياز من طلب استغفار م يم و چه کس ي نما يدارد، پس به او عطا م  ياز من درخواست  يو چه کس کنم يم
  آمرزم). يم

دوست  ي هستند که از رو ي ن بندگانم نزد من کساني تري د، دوست داشتنيفرما يم «هللا : گفته است  خالد بن معدان  
  . )6(ند» ينما يعلق به مساجد است و در سحرها طلب استغفار م شان متيگر را دوست دارند و قلبها يداشتن من، همد 

  :ان مجالسيدر پا  
- يش قرار دارد صورت مسرکار ا دريا در مجتمعات  يخاص همراه برادران  ياست که انسان در مجلس يآن وقت   

  َربَّنَا ُسْبَحانَكَ « فرمود: يشد مگر آن که ميبلند نم  ي از مجلس امبر ي شه رضي هللا عنها گفته است: پيرا عا يرد، زيگ
  ي چ پرستش شوندهي پروردگار ما و تو را حمد گفته، ه ي(پاک و منزه هست » إِلَْيكَ  أَتُوبُ  ثُمَّ  أَْستَْغِفُركَ  أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َوبَِحْمِدكَ 

سول هللا! چرا  ر  ي گفتم: ا ، م)ينما ي تو توبه م ي م [و] سپس به سو ينمايجز تو وجود دارد، از تو طلب آمرزش م  ي برحق
غفر له ما  إال  ال يقولهن من أحد يقوم من مجلسه!«؟ فرمود: يي فرمايان م ين کلمات را هنگام بلند شدن [از مجلس] ب ياد ا يز

د، مگر آن که آنچه در آن مجلس انجام  يگو ينم ي ن [ذکر] را هنگام بلند شدن از مجلسيا  يكان منه في ذلك المجلس» (کس
  . )7(ود)شيده ميداده است، آمرز

اد گفته  ي د در آن غفلت داشته باشد، مخصوصا در مجالس ما که سخن زياست و مسلمان نبا يفرصت بزرگ نيا  
  . به آن آگاه است   ي شود که هللا تعاليوارد م  ي شود و انسان در مسائل يم

  :ُمردگان يبرااستغفار طلب   
  فَإِنَّهُ  التَّثِْبيتَ  لَهُ  َوَسلُوا ألَِخيكُمْ  اْستَْغِفُروافرمود: «يستاده و م ي شد، بر کنار آن ا يت فارغ م ياز دفن م  يوقت  امبريپ  

را اکنون  يد که او را ثابت گرداند، زيي] درخواست نماي د و [از هللا تعالييبرادرتان طلب استغفار نما ي(برا  )8( »يُْسأَلُ  اآلنَ 
  شود). ياز او سوال م 

  امبري ل پين دلي به هم ؛از دارد ين ر و طلب مغفرت از هللاشتر به استغفا ين حالت سخت بيت در اياز م  يچه کس  
  . فرمود يطلب آمرزش م ن آنا يستاده و برايرفت بر قبر آنها ا يبر سر قبر آنان م  ي وقت
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  استغفار مالئك 
ث يده است، همان گونه که در حد يآنان را از نور آفر يباشند که هللا تعالي م از مخلوقات هللا ي مالئک مخلوق  

ا آَدمُ  َوُخِلقَ  نَارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجانُّ  َوُخِلقَ  نُورٍ  ِمنْ  اْلَمالَِئَكةُ  ُخِلقَتِ «: است آمده  - (مالئک از نور خلق شده 1» لَُكمْ  ُوِصفَ  ِممَّ
  . ف شد) يشما توص  يآتش و آدم از آنچه برا  يها از سر شعله اند و جن
َ َما  باشند: يت ماس ف نموده يآنان را توص مالئک همان گونه که هللا    َّ أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما  َال يَْعُصوَن 
دهند).  يشود را انجام م يکنند و آنچه که به آنها امر مينم  ي (از هللا در آنچه به آنها امر فرموده است، نافرمان ) )2يُْؤَمُرونَ 

ورزند). آنها  ي نم ي ند [و] سستي گويح مي] (شب و روز تسب 20اء:ينب [األ  يَُسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َال يَْفتُُرونَ  ن: يهمچن 
؟  ند ينما ي طلب استغفار م يچه کس  يبرا  يند، ول ي نماي باشند که در قرآن آمده است که طلب استغفار ميم  ييمخلوقات گرام

  ي برا است که از هللان ي مؤمناِن آنها. استغفار مالئک ا يکنند و مخصوصا برا ين طلب استغفار مياهل زم  ي آنان برا
-ي اش ميدر کتاب گرام آنها درگذرد، هللا يها ي آمرزد و از بد يآنان را ب  ي ند تا خطاهاينماي بندگانش طلب استغفار م

َ ُهَو اْلغَُفوُر  تََكاُد السََّمَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ َواْلَمَالئَِكةُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُرونَ : د يفرما َّ  ِلَمْن فِي اْألَْرِض أََال إِنَّ 
ِحيمُ  ند  ينما يکنند و حمد ميح م ي آنها در هم بشکافد و مالئک پروردگارشان را تسب يک است که آسمانها باال ي(نزد  ) )3الرَّ
دائماً رحمت کننده   ]و [آمرزنده ار يکه هللا بس د يند، آگاه باش ينما ين هستند، طلب استغفار ميزم ي که بر رو يکسان يو برا 

َن آََمنُوا َربَّنَا  الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن ِللَِّذي: د يفرما يم است). هللا
کنند و  يکه عرش را حمل م ي (کسان ))4ِذيَن تَابُوا َواتََّبعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلَجِحيمِ َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَّ 

اند  مان آوردهيکه ا ي کسان يمان دارند و برا يح و حمد گفته و به او ا يکه در اطراف آن هستند: پروردگارشان را تسب  ي کسان
  ه که توب ي ز را فرا گرفته است، پس کسانيرا! رحمت و علم تو همه چپروردگاند:] ي گوي[و مند، ي نمايطلب استغفار م 

  ). !امرز و آنان را از عذاب آتش جهنم حفظ بفرمايکنند را بيت مياند و از راهت تبعنموده
باشد و در  ياست که بنده در مسجد م  ي ند، وقتي نمايبنده طلب استغفار م ي که مالئک برا ي گرين حال د يهمچن   

  شود و به هللاياو ثواب نوشته م  ي باشد که برا يم ي ف يشر  ين زمان، زمان انتظار است و از زمانها ي ست. اانتظار نماز ا
  آمده است که رسول هللا رهيکنند. از ابوهرياو دعا م  يد و بران ي نماياو طلب استغفار م يابد و مالئک برا يي تقرب م
  ) 5(»يُْحِدثْ  لَمْ  َما اْرَحْمهُ  اللَُّهمَّ  ، لَهُ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ :  تَقُولُ  فِيهِ  َصلَّى الَِّذى ُمَصالَّهُ  فِى َدامَ  َما  أََحِدُكمْ  َعلَى تَُصلِّى اْلَمالَِئَكةُ «فرمود: 

امرز!  يا هللا او را بيند: يگو يخواند، مياش نماز مکه در نمازخانه يفرستند تا زمان ياز شما صلوات م ي(مالئک بر شخص 
  د). يرد] که سخن نگويگ يصورت م  ين تا زمان ي کن! [و ا ا هللا! او را رحمت ي

  
  صلوات هللا وسالمه عليهم   امبرانيپ استغفار 

باشند  ي معصوم م  توسط هللا یدنشن مخلوقات هستند و آنان با حفظ يدر ب  دگان هللا ي برگز  ،امبران و رسوالنيپ  
طرف  نمودن به  يبا زار  بودند،آن که معصوم  شان در نزد پروردگارشان و با وجود شو با وجود مکانت و منزلت و ارز

  .کردند ي نمودند و به طمع آمرزش پروردگارشان، طلب استغفار م يپروردگارشان دعا م
لَنَُكونَنَّ ِمَن  قَاَال َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر َلنَا َوتَْرَحْمنَا : د يفرمايم عليهما السالم  پدر و مادر انسانها ي درباره هللا

انکاران  ياز ز يو به ما رحم نکن يامرزيم و اگر ما را نيبه خودمان ظلم نمود  !(آن دو گفتند: پروردگارا  ) )6اْلَخاِسِرينَ 
  م بود). يخواه 

الَّ تَْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمنِي أَكُْن ِمَن  قَاَل َرّبِ إِنِّي أَعُوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوإِ : د يفرمايم  نوح يدرباره  هللا
و    يامرزي ندارم و اگر مرا ن  يرا بخواهم که به آن علم يز يبرم که از تو چي (گفت: پروردگارا! به تو پناه م ) )7اْلَخاِسِرينَ 

  انکاران خواهم بود). ياز ز  ي به من رحم نکن
  ) )8َمْن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ تَبَاًرا َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َولِ : د يفرماين م يهمچن 
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ظالمان   يامرز و براي شود و مؤمنان مرد و زن را بيمن م يکه وارد خانه ي مرا و پدر و مادرم را و مؤمن ! (پروردگارا
  . آنها را) هالکت افزا، مگر يرا ن ي زيچ

ينِ : د يفرمايم ميامبرش ابراهيپ  ي درباره هللا   ي ] کس ي(و [هللا تعال  ) )1َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن يَْغِفَر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم الّدِ
  امرزد).يامت ب يمرا در روز ق ياست که طمع دارم که خطا 

(پس از پروردگارش طلب استغفار   ) )2َراِكعًا َوأَنَابَ فَاْستَْغفََر َربَّهُ َوَخرَّ : د يفرما يم امبرش داود ي پ يدرباره  هللا
    نمود و به رکوع افتاد و توبه نمود). 

قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا َال يَْنبَِغي ِألََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَْنَت  : د يفرما يم مانيامبرش سليپ  ي درباره  هللا
ار  يبعد از من نباشد، همانا تو بس ياحد  ي سته يشا  که بده  يي امرز! و به من پادشاهي! مرا بگفت: پروردگارا( ) )3اْلَوهَّابُ 

  ). يبخشنده هست
ِحيمُ : د يفرمايم يامبرش موسيپ يدربار هللا   ) )4قَاَل َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت َنْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

ار آمرزنده و دائماً رحمت  يد، همانا او بس ي آمرز را جه اويامرز! در نت ي ! به خودم ظلم نمودم، پس مرا ب(گفت: پروردگارا
  کننده است). 

  ؟ م يطلب استغفار هست  ي ما در کجا   است، پس وضع ما چگونه است؟ صلوات هللا وسالمه عليهم امبران  ين حال پ يا
  
    امبريپ استغفار 

اد  يد و انتخاب نمود و يامبران بود، هللا او را برگزيِن پي ن بشر و برتريبهتر   برامي ست که پا ن ي که معلوم است ا يامر
شرف بزرگ و عطا نمودن   يبا تمام يد، وليش را آمرز  قبل و بعد ع ساخت و منزلت او را باال بُرد و گناهانِ ي او را رف

به   ن امر هللاي از ا  يرابرد  انفرم ينمود و براي او توبه م ي کرد و به سوياد او از پروردگارش طلب آمرزش ميز
ابًا : نمود ي م ي زار ي و ي سو ح و حمد پروردگارت را انجام بده و از  ي (پس تسب )  )5فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

  ر است). يار توبه پذ ياو طلب استغفار کن که او بس
ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكمْ  َواْستَْغِفرْ : ين سخن هللا تعال ين ا يهمچن  َّ گناهت و   ي (برا ) )6ِلَذْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َو

  داند).يمؤمنان مرد و زن طلب آمرزش کن! و هللا گردشگاه و قرارگاهتان را م يبرا
َ  ألَْستَْغِفرُ  َوِإنِّى قَْلبِى  َعلَى  لَيُغَانُ  إِنَّهُ «فرمود:  رده است که رسول هللاآو أغّر مزني ةٍ  ِمائَةَ  اْليَْومِ  فِى َّ (آن   )7(»َمرَّ

  م). ينما ي بر قلب من است و من در روز صدبار طلب استغفار م ي اضطراب
ِ فرمود: « آورد است که رسول هللا رهيابوهر  َّ َ  ألَْستَْغِفرُ  إِنِّي  َو ةً  َسْبِعينَ  ِمنْ  ْكثَرَ أَ  اْليَْومِ  فِي  إِلَْيهِ  َوأَتُوبُ  َّ   )8( »َمرَّ

  م). ي نماياو توبه م يکنم و به سو يشتر از هفتاد بار از هللا طلب استغفار مي (قسم به هللا! من هر روز ب 
ِ  إِلَى تُوبُوا النَّاسُ  أَيَُّها  يَا «  فرمود: آورده است که رسول هللا مزنيأغر بن يسار    ِمائَةَ  إِلَْيهِ  اْليَْومِ  فِى  أَتُوبُ  فَإِنِّى َّ

ةٍ    م). ينما ياو توبه م ي د و من در روز صدبار به سوييهللا توبه نما   ي مردم به سو ي (ا )9(»َمرَّ
  ِلى  اْغِفرْ  َربِّ ک مجلس صدبار فرمود: «ي م که در ي شمرد  رسول هللا يما گفته است: ما برا ابن عمر رضي هللا عنه

ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َعلَىَّ  َوتُبْ  ِحيمُ ال التَّوَّ ر [و] دائماً  ي ار توبه پذ ير! همانا تو بسي مرا بپذ  ي امرز و توبهي(پروردگارا مرا ب  )10( »رَّ
  ). يرحمت کننده هست

  . )11(فرمود يشد، سه بار طلب استغفار م ي نمازش تمام م  ي وقت  گفته است: رسول هللا ثوبان
  ِلى اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ِمنِّى بِهِ  أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوَما أَْمِرى فِى َوإِْسَرافِى ِلىَوَجهْ  َخِطيئَتِى ِلى  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ ن بود: «ي ا يو  ياز دعاها 

ى ْرتُ  َوَما  قَدَّْمتُ  َما ِلى  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ِعْنِدى ذَِلكَ  َوُكلُّ  َوَعْمِدى َوَخَطئِى َوَهْزِلى  ِجّدِ   هِ بِ  أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوَما  أَْعَلْنتُ  َوَما أَْسَرْرتُ  َوَما  أَخَّ
مُ  أَْنتَ  ِمنِّى  رُ  َوأَْنتَ  اْلُمقَّدِ من و جهل مرا و اسرافم در امرم و آن که تو   يا هللا! خطا ي(  )12(»قَِديرٌ  َشْىءٍ  ُكلِّ  َعلَى  َوأَْنتَ  اْلُمَؤّخِ

ا  ي رز! اميآنچه نزد من است را ب  ي من و خطا و عمد مرا و تمام  ير جدّ يو غ  ي ا هللا! جدّ يامرز! يرا ب ي تراز من به آن آگاه 
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ام و آنچه که تو از من  ام و آنچه آشکار نمودهدهم و آنچه پنهان نمودهيام و آنچه در بعد انجام مهللا! آنچه در قبل انجام داده

  ). يدار يي توانا   يز يبود و تو بر هر چ  يو بعد از همه خواه   ياامرز! تو قبل از همه بودهيرا ب  يتر به آن آگاه
  

  غفاراست يها دهيو فا   ي هاوه يم
  وجود دارد  ي ها و ثمرات بزرگوه ياستغفار م  يبرا

را به   ي و  يبه سو   يق داده و استغفار و بازگشت و توبه يبه او توف که هللا  دارد  يکس يبرا  ی با ارزش ي هاد يفا همچنين 
  د ياو الهام نما

  : باشد ين موارد م ي ن ثمرات اياز ا
  

  است  ي ت امر هللا تعالاستغفار استجابطلب 
  يآن به آنها وعده  يق نموده است و براي انش را به طلب استغفار امر فرموده است و آنان را بر آن تشوبندگ هللا

وجود دارد  ي اد يات و آثار زي راستگوتر است؟ آ ي از هللا تعال ياد داده است، چه کسيآمرزش و ثواب بزرگ و بخشش ز 
- ين مخلوق م ي تر است که او باشرف ين در حال ي است و ا امبرش را به آن امر فرمودهي پ کند که هللاين داللت ميکه بر ا 

ْبَكار : د يفرما يم باشد، هللا ِ َحقٌّ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلعَِشّيِ َواْإلِ َّ هللا حق است و   يوعده( ) )1إِنَّ َوْعَد 
  ). جا آور!و حمد پروردگارت را ب  حي تسب  گاه،و صبح گاه گناهت طلب استغفار نما و شام يبرا

ُ يَْعلَُم مُ : د يفرما يم ي ن هللا تعاليهمچن  َّ ُ َواْستَْغِفْر ِلَذْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َو َّ تَقَلَّبَكُْم  فَاْعلَْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إِالَّ 
مؤمنان مرد و زن   ي گناهت و برا يز هللا وجود ندارد و براج يبر حق  ي چ پرستش شوندهي(پس بدان که ه  ) )2َوَمثَْواُكمْ 

  داند). يطلب آمرزش نما! و هللا گردشگاه شما و قرارگاه شما را م
ابًافََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ كَ :  د يفرمايم  ن هللايهمچن ح و حمد پروردگارت را بگو و از او ي(پس تسب  ))3اَن تَوَّ

  ر است).يار توبه پذ يآمرزش نما که او بسطلب 
َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما : د يفرمايم  ن هللا يهمچن  َّ َ إِنَّ  َّ   ي ار آمرزندهي(و از هللا طلب آمرزش نما که بس ) )4َواْستَْغِفِر 

  دائماً رحمت کننده است). 
َ َغفُوٌر   د: يفرمايد و م ينما ي] امر م يو  ي بندگانش را به استغفار، توبه و بازگشت [به سو  هللا َّ َ إِنَّ  َّ َواْستَْغِفُروا 

  ار آمرزنده [و] دائماً رحمت کننده است).يد که او بسيي(و از هللا طلب استغفار نما ) )5َرِحيمٌ 
(و   ) )6ُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواد: يفرمايم  ن هللايهمچن 

به   ]و [ ن است يآسمانها و زم  يندازهاکه عرض آن به  ي از طرف پروردگارتان و بهشت يآمرزش ي د به سو يبشتاب
  اران وعده داده شده است).زگ يپره

ِ َويَْستَْغِفُرونَهُ  أَفَ : د ي فرمايد و مينما يرا به استغفار و توبه امر م  ياهل کفر و گمراه ن هللايهمچن  َّ َال يَتُوبُوَن إِلَى 
ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َّ - ار آمرزندهيکه هللا بس ي کنند، در حاليند و از او طلب آمرزش نم ي نماي ه نمبهللا تو ي (پس چرا به سو  ) )7َو

  دائماً رحمت کننده است).  ي
َ َغفُوٌر  ثُمَّ أَفِيضُ : د يفرما يت الحرام مي ان ب يخطاب به حاج  هللا َّ َ إِنَّ  َّ وا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا 

دائماً   يار آمرزندهيد که هللا بسييگردند و از هللا طلب استغفار نمايد که مردم باز ميبازگرد  يي(سپس از جا  ) )8َرِحيمٌ 
  باشد). ي رحمت کننده م

ْنيَا  السََّماءِ  إِلَى  لَْيلَةٍ  ُكلَّ  َربُّنَا  يَْنِزلُ «فرمود:  آورده است که رسول هللا رهيابوهر    فَيَقُولُ  اْآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثُلُثُ  يَْبقَى  ِحينَ  الدُّ
آن   ک سوم آخري  ي(پروردگار ما هر شب وقت  )9( »لَهُ  فَأَْغِفرَ  يَْستَْغِفُرنِي  َوَمنْ  فَأُْعِطيَهُ  يَْسأَلُنِي َوَمنْ  لَهُ  فَأَْستَِجيبَ  يَْدُعونِي  َمنْ 
کنم و چه  يکند، پس او را مستجاب مياز من دعا م  ي د: چه کسيفرمايکند و ميا نزول م يمانده است، به آسمان دن يباق
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  . آمرزم)يد، پس او را م ينما ياز من طلب استغفار م  يم و چه کس ينما يدارد، پس به او عطا م  ياز من درخواست  يکس
  ي(ا  )1(»أُبَاِلي  َوالَ  لَكَ  َغفَْرتُ  اْستَْغفَْرتَنِي  ثُمَّ  السََّماءِ  َعنَانَ  ُذنُوبُكَ  بَلَغَتْ  لَوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا « : د يفرمايم ي ث قدسيدر حد  هللا

  از آن ندارم).  يي اباآمرزم و ي، تو را م يي فرزند آدم! اگر گناهانت به اطراف آسمان برسد، سپس از من طلب استغفار نما
  ! ي باشي م يتو و چه قدر گرام ي قدر بردبار هستچتو و   ي م هستيان! چقدر عظ يپروردگار جهان  يا

  
  شود يم  ي سبب کسب روزاستغفار 

قُْلُت اْستَْغِفُروا  فَ : د يفرمايم   نوح يدرباره  است، هللا ي ن اسباب کسب روزي ن و بزرگتر ي از مهمتر استغفارطلب 
(گفتم:   ) )2ْدَراًرا * َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوَبِنيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل لَُكْم أَْنَهاًراَربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا * يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم مِ 

ر و برکت و  ي پُر خ  ي آن] از آسمان بارانها ي جهيار آمرزنده است * [در نتيد، که او بسيياز پروردگارتان طلب آمرزش نما
قرار   ييشما نهرها يدهد و برا يقرار م يي ها شما باغ يدهد و برا يم  يار يباراند * و شما را با مالها و فرزندان يم  ياپيپ
  دهد). يم

ةً إِلَى  َويَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويَزِ : د يفرمايم  امبرش هود ي پ يدرباره ْدُكْم قُوَّ
ِتُكْم َوَال تَتََولَّْوا ُمْجِرِمينَ  - جهيد [در نتيي او توبه نما ي د! سپس بسو ييقوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش نما ي (و ا ) )3قُوَّ

  د). يبر نگردان  يد و مجرمانه رو يافزايبر قوت شما م   يباراند و قوت ي باران م ياپ يآن] بر شما از آسمان پ  ي
  : ن شرح است ي سازد که بد يرا به طلب استغفار مرتبت م  ي امور ات هللا يآ ن يدر ا

گفته است: منظور   مدراراً  يهللا عنهما درباره  يرض قال ابن عباس ، ياپيباراندن باران به صورت پ )1
  . باشد ي م ي اپيپ

 .سر سبز يو بستانها باغها )2
 .ان دارد يکه آب گوارا در آن جر يينهرها )3

شود»  يو باران نازل م يوجود دارد که بر اثر طلب استغفار، روز  ي ليات دلين آي ه است: «در اگفت رحمه هللا  قرطبي
د و از او  يي] توبه نمايهللا [تعال  يون معنا است که اگر به س ي «به ا رش آورد است: يدر تفس حافظ ابن كثير رحمه هللا و 

ن را  ي شما برکات زم ينوشاند و برايکات آسمان م کند و شما را از بريار به شما عطا ميبس يد، روز ييطلب آمرزش نما
قرار   يي شما باغها يکند و براياد ميشما ز يا ان] را بري ر [چهارپاي اند و شيرويشما زراعت م يگرداند و برا يخارج م

  .د»ي ما ني م ي ها وجود دارد و در خالل آنها نهرها را جاروهي دهد که در آن انواع ميم
ت کرده  يروا ي ، مطرف از شعب تمسک جست  ات در طلب باران از پروردگارش ي ن آي به ا  أمير المؤمنين عمر

ه او گفته شد: از  بن که بازگشت، ياد نمود تا ا ي طلب آب خارج شد و همچنان طلب استغفار خود را ز ي برا است که عمر
  وأَنِ  سپس قرائت نمود:باران را از محل بارش آن از آسمان طلب نمودم، . گفت: يي م که طلب باران نما ي د يتو نشن

ار آمرزنده  يد که او بسيي(و از پروردگارتان طلب آمرزش نما اْستَْغِفُروا َربَّكُْم إِنَّهُ َكاَن غَفَّاًرا * يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا
  . )4( باراند)ي بر شما باران م ي اپياست * از آسمان پ

  ) )5َوأَِن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل ُمَسمى: د يافرمياش م يدر کتاب گرام ن هللايهمچن 
کو تا  ين ييجه] شما را از کاالي د، [در نتيياو توبه نما ي د، سپس به سويين که از پروردگارتان طلب آمرزش نماي(و ا 
  سازد).يمند من بهرهي مع ي زمان

- کو، بهرهين  يي د را با کاال يد و توبه نما يکه طلب استغفار نما  يوعده داده است که کس  ي، هللا تعاليگرام ي هين آ يادر 
ن معنا  ي هللا عنهما گفته است، ا ي همان گونه که ابن عباس رض  يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا  ن سخن: ي سازد و منظور از ا يمند م 

  .)6( دهد يم  يبرتر   ش شما رايو گشا  ي باشد: روزيم
ش رزق و  ي از گشا ي ن است که با منافعي استغفار و توبه است و آن ا ي ن ثمرهيگفته است: «ا  رحمه هللا  ي قرطب

  . سازد» يمند م، شما را بهرهيشدن زندگ ايند خوش
ُ  َجعَلَ  اِالْسِتْغفَارِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َمنْ «آمده است:  ياز و  يثيدر حد    ِمنْ  َوَرَزقَهُ  َمْخَرًجا  ِضيقٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  فََرًجا مٍّ هَ  ُكلِّ  ِمنْ  لَهُ  َّ

هر   ي دهد و برا يقرار م ي ش يهر مشکل او گشا ي ] برا ي د، هللا [تعالياد طلب استغفار نما يکه ز  ي (کس )7( »يَْحتَِسبُ  الَ  َحْيثُ 
  آورد). ي دهد که به حساب نم يم يروز  ييدهد و به او از جا يقرار م  يمحل خروج ي تنگ
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  ياز آنها روز  يک يان فرموده است؛ ياد بودن استغفار ب يز  ي، سه ثمره را براق شدهيتصد  يث راستگو يحد  ن يدر ا

  ي رسد که بنده پنداريم  ييباشد و آن از جاياست، م  يار قو يقدرت و بس يدهنده و دارا يکه روز ياز طرف هللا تعال
اد بودن آن و  يو ز  يکه رغبت به روز  يپس بر کسان  ؛کند يد نداشته و به فکرش خطور نم يآن ندارد و از آن راه ام يبرا

از انجام استغفار با زبان و بدون   يند، ول ي ار با سخن و عملشان طلب استغفار نمايدارند واجب است که بس  را  برکت آن
  . ان است ي که آن عمل دروغگوباشند عمل برحذر  

  
  شود يوارد شدن به بهشت م استغفار سبب 

  َربِّي  أَْنتَ  اللَُّهمَّ  تَقُولَ   أَنْ  اِالْستِْغفَارِ  َسيِّدُ «:  آن را آورده است  أوس بن شّداد  است که امبريپ  ن سخن ي ن امر ايامصداق 
  َعلَيَّ  ِبنِْعَمتِكَ  لَكَ  ءُ أَبُو َصنَْعتُ  َما َشرِّ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوُذ  اْستََطْعتُ  َما  َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعلَى  َوأَنَا  َعْبُدكَ  َوأَنَا  َخلَْقتَنِي  أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ 

،  يا هللا! تو پروردگار من هستي: يين است که بگو ي د استغفار اي(س » أَْنتَ  إِالَّ  الذُّنُوبَ  يَْغِفرُ  الَ  فَإِنَّهُ  ِلي فَاْغِفرْ  بَِذْنبِي لَكَ  َوأَبُوءُ 
بر عهد تو  تا آنجا که بتوانم، من تو هستم و   يو من بنده  يجز تو وجود ندارد، مرا خلق نمود  يبرحق  ي چ پرستش شوندهي ه

- يکنم و به گناهم اقرار م ياقرار م  ياکه من داده ي ام، به نعمت برم از شّر آنچه انجام دادهي، به تو پناه م تو هستم ي و وعده
  ِمنْ  فََماتَ  بَِها  ُموقِنًا  النََّهارِ  ِمنْ  قَالََها  َوَمنْ آمرزد، مگر تو) و فرمود: «ينم يامرز، همانا گناهان را کس يجه مرا ب ي کنم، در نت

که   ي » (کساْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَُهوَ  يُْصبِحَ  أَنْ  قَْبلَ  فََماتَ  بَِها  ُموقِنٌ  َوُهوَ  اللَّْيلِ  ِمنْ  قَالََها َوَمنْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَُهوَ  يُْمِسيَ  أَنْ  قَْبلَ  يَْوِمهِ 
که آنرا با   يبل از آن که شب شود او از اهل بهشت خواهد بود و کس رد قيد و در آن روز بم ي ن در روز بگوي قي آن را با 

  . )1(رد، او از اهل بهشت خواهد بود)يد و قبل از آن که صبح برسد، بميبگو   ن در شامي قي
  

  شود يده شدن گناهان و محو شدن خطاها ميبخش استغفار سبب 
شما گناهان شما   ي ماريکند، اما بيم يي ان راهنماتي تان و داروي مار يب گفته است: «قرآن شما را به  قتادة رحمه هللا 

خطاها و پاک شدن  شدن  ده شدن گناهان و محو يست که باعث بخشا  ي زيشما طلب استغفار است» و آن چ  يهستند و دارو 
  . شود میها يبد 

َ : د يفرمايم  هللا َّ ُ َولَْم  َوالَِّذيَن إِذَا َفعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا  َّ  فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ 
وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ  ا به  ي شوند يرا مرتکب م  يعمل زشت  ي هستند که وقت  ي اران] کسانزگ ي(و [پره ) )2يُِصرُّ

ر از هللا  يبه غ  يکنند و چه کس يگناهانشان طلب استغفار م ياد نموده و در پس آن برايکنند، هللا را يخودشان ظلم م 
  بر [انجام آن گناهان] اصرار ندارند).  ي بخشد؟ و با علم و آگاهي گناهان را م

طلب استغفار   که آنان را بخواند و از هللا  ياه است که بندهي دو آ گفته است: در کتاب هللا عبد هللا بن مسعود 
که داللت بر بخشش   ي اتيقبل را ذکر نمود و از آ  ي هيآمرزد، سپس آ ياو را م ي د] مگر آن که هللا تعالافتينم ي د، [اتفاقينما
َوَمْن يَْعَمْل سُوًءا  : د يفرماياست که م  سخن هللا اين باشد، ي ها ميداشتن به بخشش گناهان و پاک شدن بد  ي و گرام هللا

 َ َّ َ َغفُوًرا َرِحيًما أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ يَْستَْغِفِر  َّ ا به خودش ظلم کند، سپس از  يرا انجام دهد  يکه عمل بد  ي (و کس ) )3 يَِجِد 
  ابد). يي دائماً رحمت کننده م ]و [ ار آمرزنده يد، هللا را بس يهللا طلب آمرزش نما

-يمند مخواست از آن بهرهي م که هللا دم تا آنجايشنيم بودم که هر چه را از رسول هللا يگفته است: مرد  يعل
او را   د خوري قسم م ي نمودم تا قسم بخورد. وقتي گفت، از او طلب ميرا به من م  يثي از صحابه حد  يشدم و اگر کس 

  ِمنْ  َما«: فرمود يم ده بود که رسول هللايکه شن  گفت و راست گفت ابوبکر ي ثيمن حد  يکردم، ابوبکر برايق م يتصد 
َ  يَْستَْغِفرُ  ثُمَّ  َرْكعَتَْينِ  فَيَُصلِّى يَقُومُ  ثُمَّ  الطُُّهورَ  فَيُْحِسنُ  َذْنبًا  يُْذنِبُ  َعْبدٍ  ُ  َغفَرَ  إِالَّ  َّ مرتکب شود   ي ست که گناهين يا(بنده »لَهُ  َّ

آن  افتد] مگر ينم  ي ستد و دو رکعت نماز بخواند، سپس از هللا طلب استغفار کند [اتفاقيد، سپس با يطهارت نما  ي کيو به ن
َ فَاْستَْغفَُروا  : ه را تالوت نمود ين آ ي آمرزد)، سپس ايکه هللا او را م  َّ َوالَِّذيَن إِذَا فَعَُلوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا 

وا َعلَى َما َفعَلُوا َوُهْم يَعْ  ُ َولَْم يُِصرُّ َّ عمل   ي هستند که وقت  ي اران] کسانزگي(و [پره ) )4لَُمونَ ِلُذنُوبِِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ 
کنند  يگناهانشان طلب استغفار م ي اد نموده و در پس آن برايکنند، هللا را يا به خودشان ظلم ميشوند يرا مرتکب م ي زشت

  .)5( د)بر [انجام آن گناهان] اصرار ندارن  يبخشد؟ و با علم و آگاه ي ر از هللا گناهان را ميبه غ   يو چه کس 
ُ  قَالَ فرمود: « آورده است که رسول هللا انس   َعلَى  لَكَ  َغفَْرتُ  َوَرَجْوتَنِي  َدَعْوتَنِي  َما ِإنَّكَ  آَدمَ  اْبنَ  يَا  َوتَعَالَى  تَبَاَركَ  َّ
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  ي (هللا تبارک و تعال )1( »أُبَاِلي َوالَ  لَكَ  َغفَْرتُ  فَْرتَنِياْستَغْ  ثُمَّ  السََّماءِ  َعنَانَ  ُذنُوبُكَ  بَلَغَتْ  لَوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا أُبَاِلي  َوالَ  فِيكَ  َكانَ  َما
و   ي آمرزم، بر هر چه که باشيتو را م يد داريو به من ام ي خوان يم  يي که مرا به دعا  ي فرزند آدم! تا زمان ي د: ايفرمايم

آمرزم  ي، تو را مييمرزش نما فرزند آدم! اگر گناهانت به اطراف آسمان برسد، سپس از من طلب آ ي ندارم. ا يي از آن ابا 
  . يسته شود به بخشش و کرامت و َکَرم هللا تعال ينگر . .. [از آن] ندارم)  ييو ابا

  أَْذنَبَ  َوتَعَالَى تَبَاَركَ  فَقَالَ ؛ ذَْنبِى ِلى  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  فَقَالَ  َذْنبًا  َعْبدٌ  أَْذنَبَ إذا « فرمود:  آورده است که رسول هللا رهيابوهر 
شود و  يم يبنده مرتکب گناه  ي(وقت )2(»لَكَ  َغفَْرتُ  فَقَدْ  ِشئْتَ  َما َواْعَملْ  بِالذَّْنبِ  َويَأُْخُذ  الذَّْنبَ  يَْغِفرُ  َربا  لَهُ  أَنَّ  َفعَِلمَ  َذْنبًا َعْبِدى 

او   ي براشد و دانست  يمن مرتکب گناه  ي د: بندهيفرمايم  يامرز! [هللا] تبارک و تعاليا هللا! گناه مرا بيد: يگويم
بکن همانا   يخواه يم ي من] هر کار يبنده  يد: ايفرما يرد و [ميگي آمرزد و گناه را مياست که گناه را م ي پروردگار

  ده شد). يگناه تو آمرز
آدم  يپروردگار! بن ياو را لعنت فرمود، گفت: «ا  يآمده است که او به پروردگار عزت وقت لعنه هللا س يدر اثر از ابل

ام آنها را  يفرمود: «قسم به عزت و بزرگ آنان است» هللا يها آنها در بدن يها که روح  يکنم ماداميار مرا به شّر واد 
  . ند»ي که از من طلب آمرزش نما   يد ماداميخواهم آمرز 

ترسم زبانم مرا وارد آتش جهنم  يرسول هللا! م يزدم و گفتم: ا يش ميگفته است: با زبانم به اهلم ن حذيفة بن يمان
َ  َألَْستَْغِفرُ  إِنِّي  اِالْستِْغفَارِ  ِمنْ  أَْنتَ  فَأَْينَ فرمود: « امبري د، پينما -چه کاری انجام میاستغفار برای (پس  » ِمائَةً  اْليَْومِ  فِي  َّ

  . )3(م) ي نمايصدبار از هللا طلب آمرزش م  ي؟ من روز دهی
فراشه استغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو  من قال حين يأوي إلى فرمود: « آورده است که رسول هللا د يابوسع 

الحي القيوم، وأتوب إليه ثالث مرات غفر هللا له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج، أو عدد أوراق الشجر،  
- يش مد: «از هللاِ بزرگ طلب آمرزيرود سه مرتبه بگو يکه به رختخوابش م يامگکه هن ي کس( )4( »أو عدد أيام الدنيا

او   ي جز او وجود ندارد و او زنده و برپا و برپا دارنده است و به سو  يبر حق  ي چ پرستش شوندهي که ه ي کس  ، همانمي نما
ا تعداد  يدرختان  ي ا برگهايشنزار  ي هاا شن يا ي کف در ي اگر به اندازه يآمرزد حت يم» هللا گناهان او را م ي نما يتوبه م 
  ا باشد). يدن  يروزها 

اگر از   ي شود حتيده م ي(گناهانش آمرز  )5( ت ذنوبه وإن كان فاّراً من الزحف»غفرآمده است: «  د يت ز يدر روا 
  جنگ فرار کرده باشد).   يصحنه 

  
  کند يمجازات و عذاب را قبل از واقع شدن آنها دفع ماستغفار 

فرزند   يه است: «اگفت رحمه هللا يبهتر از عالج است، حسن بصر ير يشگيپ  که وجود دارد با اين عنوان که  يقانون
دفع عذاب و   ي برا  ي آن را سبب ن است که هللا ي تر از توبه است». از ثمرات استغفار ارک گناه از طرف تو راحت تآدم! 

بَُهْم َوأَْنَت فِيِهْم  : است  ن کالم هللاين سخن ا ي مجازات قبل از واقع شدن آنها قرار داده است، مصداق ا ُ ِليُعَّذِ َّ َوَما َكاَن 
بَُهْم َوهُْم يَْستَْغِفُرونَ وَ  ُ ُمعَّذِ َّ   ي و هللا عذاب کننده ي ن آنها هستيکه تو در ب  يماکند ماد ي(و هللا آنها را عذاب نم ) )6َما َكاَن 

  ند). ي که آنها طلب استغفار نما يآنان نخواهد بود در حال
  از آنان رفت که همان وجود رسول ي ک يما وجود داشت،  ي گفته است: «دو امان از عذاب برا  أشعريأبو موسى 

از   يجه استغفار امان يدر نت .. م».يشو يمانده است و اگر برود، هالک م ي ] استغفار است که با ما باقي گرين ما بود و [د ي ب
  . بندگانش است  ي برا  يطرف هللا تعال

  
  شود يباال رفتن درجات بعد از مرگ ماستغفار سبب 

آورده است که   رهيشود، ابوهر يرساند باعث باال رفتن درجات در بهشت ميد م ا سوياستغفار همان گونه که در دن
َ  إِنَّ فرمود: « رسول هللا اِلحِ  ِلْلعَْبدِ  الدََّرَجةَ  لَيَْرفَعُ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّ   َولَِدكَ  بِاْستِْغفَارِ  فَيَقُولُ  َهِذهِ  ِلي أَنَّى  َربِّ  يَا  فَيَقُولُ  اْلَجنَّةِ  فِي الصَّ

- ين از کجا آمده است؟ مي پروردگار! ا يد: ا يگويبرد و او ميرا در بهشت باال م يصالح  ي بنده ي درجه (هللا  )7(»لَكَ 
  تو).   يد: با استغفار فرزندت برايفرما
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رساند، مصداق آن  يا و آخرت منفعت م يادرش در دن مبا ولد صالح به پدر و  يوجود دارد که هللا تعال  يليث دليدر حد 

ْنَسانُ  َماتَ  إَِذاد: «يفرماياست که م مبراين سخن پ يا   َصاِلحٌ  َوَولَدٌ  بِهِ  يُْنتَفَعُ  َوِعْلمٌ  َجاِريَةٌ  َصَدقَةٌ  ثََالثٍ  ِمنْ  إِالَّ  َعَملُهُ  اْنقََطعَ  اْإلِ
از  که  يباشد و علممی  يار جکه  ياز: صدقهيگردد، مگر در سه چيرد، عمل او قطع م يميانسان م  ي(وقت )1( »لَهُ  يَْدُعو 

  او دعا کند). ي که برا يآن سود برده شود و فرزند صالح
  

  شود يپاک شدن قلبها ماستغفار سبب 
  َونََزعَ  تَابَ  فَإِنْ  قَْلبِهِ  فِى َسْوَداءُ  نُْكتَةٌ  َكانَتْ  َذْنبًا أَْذنَبَ  إِذَا اْلُمْؤِمنَ  إِنَّ «فرمود:  آورده است که رسول هللا رهيابوهر 

ُ  ذََكرَ  الَِّذى  فَذَاكَ  قَْلبُهُ  بَِها  يُْغلَقَ  َحتَّى  َرانَتْ  َعادَ  فَإِنْ  قَْلبُهُ  ْنَها مِ  ُصِقلَ  َواْستَْغفَرَ  َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم   ِكتَابِهِ  فِى  َوَجلَّ  َعزَّ  َّ
د و عوض  يگر توبه نماگذارد و ايدر قلبش م ياهيس يشود، نقطهي مرتکب م يگناه ي» (مؤمن وقت) )2َما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

ن که قلبش توسط آن  يگرفته تا ا  ي شيو پاکند و اگر باز گردد، بر يدا م يقل پ يد، قلبش از آن ص يشود و طلب استغفار نما
گرفته است   يش ي ست چه بسا بر قلب آنها پين طور ني د (ايفرمايدر کتابش ذکر م ن همان است که هللاي شود و ايبسته م

  . 3اند)) آنچه را که کسب کرده
ها  ياه ي ها و سيافتنش و پاک شدنش از گناهان و نافرمان ي قل يقلب، نظافت آن، ص يپاک  يبرا  ي جه استغفار سبب يدر نت

  .گرفتن گناهان بر آن است  ي شيپراهی برای از بين رفتن  و 

  
  شود ياد شدن فرزندان م يزاستغفار سبب 

قُْلُت  ف: د يفرماياست که م  ل آن سخن هللا يد و دلفرزند صالح دار يکه آرزو يهر انسان  ياست برا  ين بشارت يا
نِيَن َويَْجعَْل َلكُْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل لَُكْم  اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا * يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا * َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَ 

  ي آن] از آسمان بارانها  يجه يار آمرزنده است * [در نت يد، که او بسييارتان طلب آمرزش نما (گفتم: از پروردگ ) )4أَْنَهاًرا
  ي دهد و برايقرار م  ييها شما باغ  ي دهد و برايم  ياري باراند * و شما را با مالها و فرزندان يم  ي اپير و برکت و پيپُر خ 

  دهد). يقرار م يي شما نهرها 
  :ان شده است يات استغفار باز ثمر يتعداد  يگرام يهين آيدر ا

  .ده شدن گناهانيآمرز )1
 .خارج شدن رزقنازل شدن باران و  )2
 .ياد کردن اموال و فرزندان توسط هللا تعاليز )3
 .قرار گرفتن باغها و نهرها )4

زندانتان را  آن است که اموال و فر يبه معنا  َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِينَ : گفته است  ين سخن هللا تعاليا  يدرباره عطاء
  . کند ياد ميز

  ِمنْ  َويَْرُزْقهُ «ث آمده است: يدهد و در حد ين معناست که به شما مال و فرزند م ي «به ا :رحمه هللا گفته است  ابن كثير 
  . هستند   از طرف هللا  ي دهد) و فرزندان رزقيم  يکند، روز ي که فکرش را نم يي(و او را از جا » يَْحتَِسبُ   الَ   َحْيثُ 

  
  شود يو قدرت م  ي سالمت ب استغفار سب

او را   يدهد و قدرت، نشاط و زندگانيبرکت ماو ت يو عاف يبه بنده در سالمت ي ن است که هللا تعالياز آثار استغفار ا 
ا إِلَْيِه  َويَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوبُو: د ي فرمايم امبرش هود ياست که از زبان پ ن سخن هللا ي د. مصداق ايفرما ياد ميز

تُِكْم َوال تَتََولَّْوا ُمْجِرِمينَ  ةً إِلَى قُوَّ قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش   ي (و ا ) )5يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويَِزْدُكْم قُوَّ
د و  يافزايبر قوت شما م ي باراند و قوتيباران م   ياپيآن] بر شما از آسمان پ  يجه يد [در نت يياو توبه نما يد! سپس بسويينما

  د). يبر نگردان  يمجرمانه رو 
تُِكمْ  : جه سخن هللايدر نت ةً إِلَى قُوَّ اد  ين است که استغفار سبب ز ي بر ا يليد) دليافزايبر قوت شما م  ي(و قوت  َويَِزْدُكْم قُوَّ

َوأَِن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا  : د يفرمايگر است که ميد  ييدر جا ن سخن هللا ين ا ي شود. همچنيم  يشدن قوت و سالمت 
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ن  ي (و ا ) )1َخاُف َعلَْيكُْم َعَذاَب يَْوٍم َكبِيرٍ إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل ُمَسمى َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِْن تََولَّْوا فَإِنِّي أَ 
کو  ين  يي ن شما را از کاال ي مع ي جه] تا زماني د [در نتيياو توبه نما  يد، سپس به سو ييکه از پروردگارتان طلب آمرزش نما 

شما از عذاب روز   ي د برايبرگردان ي دهد و اگر روي، فضل و احسانش را ميصاحب فضل  هر  سازد و به يمند مهبهر
  ترسم). يبزرگ م 

ن است که استغفار سبب  يبر ا  ي ليسازد) دليمند مهو بهرک ين يي (شما را از کاال  يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا  :سخن هللا 
  .ت و قوت است ي، عافيشامل سالمت يمند ن بهرهي ا ي گردد و حالتهايبنده م  ي مند بهره

  
  زنان  ي بشارت برا

  َرأَْيتُُكنَّ  فَإِنِّي ْستِْغفَارِ اِال  ِمنْ  َوأَْكثِْرنَ  تََصدَّْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَشرَ  يَا « فرمود:  امبريآورده است که پ  رضي هللا عنهما  ابن عمر 
ن افراد اهل آتش جهنم  يشتر ي دم که بيرا من شما را د يد ز يياد طلب استغفار نمايد و زيزنان صدقه بده  ي (ا  »النَّارِ  أَْهلِ  أَْكثَرَ 
  ِمنْ  َرأَْيتُ  َما  اْلعَِشيرَ  فُْرنَ َوتَكْ  اللَّْعنَ  تُْكثِْرنَ م؟ فرمود: «ي ن افراد اهل آتش هستي شترياز آن زنها گفت: چرا ما ب يزن  ، )د يبود 

ل آن است]. ناقصان عقل و  ياز شوهران [دل ي اد بودن لعن کردن و ناشکري(ز  » ِمْنُكنَّ  لُبٍّ  ِلِذي أَْغلَبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  نَاقَِصاتِ 
  دارد؟ فرمود: ن وجود ي دا کند) گفت: چرا نقصان در عقل و د يغلبه پ يام که بر [مرد] صاحب خرد دهين به مانند شما ند يد 
ا«   فََهذَا َرَمَضانَ   فِي َوتُْفِطرُ  تَُصلِّي   َما اللَّيَاِليَ   َوتَْمُكثُ   اْلعَْقلِ  نُْقَصانِ  ِمنْ  فََهَذا َرُجلٍ  َشَهاَدةَ  تَْعِدلُ  اْمَرأَتَْينِ  فََشَهاَدةُ  اْلعَْقلِ  نُْقَصانِ  أَمَّ

ينِ  نُْقَصانِ  ِمنْ  ن از نقصان عقل است  يک مرد است و ا ي دادن  ي ن معادل گواهدادن دو ز  ي (اما نقصان عقل، گواه ) 2( »الّدِ
  3ن است). ين از نقصان د يد و انريگ يام] روزه نمي از ا ي د و در رمضان [در بعضن خوان يرا نماز نم ييو شبها 

زن از آنچه   ن است که استغفار سبب نجات ي بر ا يليد) دليياد طلب استغفار نماي» (زاِالْستِْغفَارِ  ِمنْ  َوأَْكثِْرنَ «: سخنش
ن در آن  ي باشد. همچنيشود، ميم يا در حق شوهرش مرتکب و خطا و کوتاهي دهد يدر رفتار بد با شوهرش انجام م 

  . شود يامت مين است که استغفار سبب نجات از آتش جهنم در روز قي بر ا يليدل
ا و آخرت از رستگاران  يو در دن  يعمل کرده باش امبريبه امر پتا  ييخواهر مسلمانم که استغفار نما يبر شماست ا

  . ي باش
  

  ستغفار ا  يماجراها ازبيان مواردی 
  

  استغفار  حسن بصري و 
ت کرد، به او گفت: از هللا طلب استغفار  يشکا  ينزد حسن از خشکسال ي آورده است: «مرد ابن صبيح از إمام قرطبي 

من دعا کن که هللا   ي گفت: برا ي گريد  کن! ت کرد، به او گفت: از هللا طلب استغفار ياز فقر نزد او شکا  ي گر يکن! د 
ت کرد، به  ينزد او از خشک شدن باغش شکا ي گريدهد، به او گفت: از هللا طلب استغفار کن! د  يرا به من روز  يفرزند 

ت کردند و تو به  يو از انواع امور نزد تو شکا  آمدند  ي به او گفت: مردان  ربيع بن صبيح او گفت: از هللا طلب استغفار کن! 
قُْلُت  : د يفرماينوح م ي در سوره نگفتم! هللا ي زيند! او گفت: از نزد خودم چ ي که استغفار نما يآنها امر کرد  ي امتم

َجنَّاٍت َويَْجعَْل لَُكْم   نِيَن َويَْجعَْل لَُكمْ اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا * يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا * َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَ 
  ي آن] از آسمان بارانها  يجه يار آمرزنده است * [در نت يد، که او بسيي(گفتم: از پروردگارتان طلب آمرزش نما  ) )4أَْنَهاًرا
  ي دهد و برايقرار م  ييها شما باغ  ي دهد و برايم  ياري باراند * و شما را با مالها و فرزندان يم  ي اپير و برکت و پيپُر خ 

  دهد). يقرار م يي شما نهرها 
د و بعد  را انجام ده ي که گناه خجالت بکشد از پروردگارش از ما برای اين  ي ا شخصي گفت: آ ي به حسن بصر يمرد 
کار خود را ادامه   ب ين ترت يو به ا  ر کند استغفاد و در پس آن انجام ده ي گريرا بار د گناه آن نمايد و دوباره ستغفار از آن ا

  .دهد 
  . د يروز گردد، هرگز استغفار را ترک نکن يخواهد توسط آن بر شما پ يطان م يفت: ش حسن به او گ

  
  است  ي درمان ناباروراستغفار  و  هصدق

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض يَْخلُُق َما يََشاُء يََهُب ِلَمْن يََشاُء إِنَاثًا َويََهُب ِلَمْن يَشَ : د يفرماياش م يدر کتاب گرام هللا َّ اُء  ِ

 
  .3) سورة هود، اآلية: 1(
  ) رواه مسلم.2(
ای بيشتری نسبت به مردان باشد، مطمئناً دارای درجات باالتری نزد هللا  البته معيار برای بزرگی انسان تقوا است و زنی که دارای تقو -  3

 باشد.(مرجم)تعالی می
  .12- 10) سورة نوح، اآليات: 4(



  
ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيًما إِنَّهُ َعِليٌم قَِديرٌ  هللا است. هر   ين برايآسمانها و زم  ي(پادشاه  ) )1الذُُّكوَر * أَْو يَُزّوِ

سر و هم دختر  ا آن که هم پيو دهد * يدهد و به هر کس بخواهد پسر ميند، به هر کس بخواهد دختر م ي آفريچه بخواهد م
  ار توانا است).يار آگاِه بسي دهد، او بسيم قرار ميبخشد و هر که را بخواهد، عق يبه آنها م

ه  قاعتماد کند و صد  در مخلوقاتش است و بر مؤمن واجب است که به دنبال اسباب برود و به هللا  ن حکمت هللا يا
  . شود يحاصل م ي الهستند که توسط آنها شفا به اذن هللا تع يي زها يو استغفار چ

  :ث وارد شده است يحد  يکه در کتابها يين ماجرايبر شماست برادر ا
آمد و گفت:   امبري نزد پ يما آورده است: مرد جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهحنيفه رحمه هللا در مسندش از أبوامام 

فأين أنت من كثرة  « فرمود:  هللاندارم، رسول  ي داده نشده است و فرزند  ي به من روز  يرسول هللا! هرگز فرزند  يا
تو کجا رفته است؟ تا توسط آنها   ي اد دادن صدقهياد بودن طلب استغفار و ز ي » (پس زاالستغفار وكثرة الصدقة ترزق بهما

  . )2(ده شد ييآن مرد نه پسر زا ي اد کرد... جابر گفت: براي آن مرد صدقه دادن و استغفار خود را ز، )يداده شو  ي روز
  ي ن است که در زمان معاصر ما بعض ي ها ا ي کار زه ي از ر  : از محاضراتش گفته است  ي حفظه هللا در بعض  ني شيخ عائض قر 

آنها   ي را برا  ي اد ي ز  ي اند و داروها آنها زاده نشده است، پزشکان از درمان آن شخص عاجز مانده  ي برا  ي اند و فرزند م بوده ي عق 
کرده است و آن عاِلم گفته است: بر توست که طلب استغفارت را در صبح و شام  از علماء سوال    ي ک ي اند، بعد از آن از  استفاده کرده 

- ي م   ي ار ي (و شما را با اموال و فرزندان    )  )3َويُْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوبَِنينَ :  د ي فرما ي استغفار کنندگان م   ي درباره   ي را هللا تعال ي ، ز ي اد کن ي ز 
  . صالح به او داده است   ي فرزند   ي ست و به آن دوام داده است و هللا تعال اد کرده ا ي د) آن مرد طلب استغفار خود را ز ي فرما 

  
  ي و روز  رزقت برك استغفار و 

داران  يار پُر ازدحام از فروشندگان و خريرا که داشت، بفروشد. بازار بس يياز برادران به بازار رفت تا کاال يکي
و   ت گذش ياد ي نمود. در آنجا نشست و مدت ز ش را عرضه ي فروش وجود داشت نشست و کاال ي که برا يبود. در مکان
به مال داشت  ي د ياز شد يرفتند. نيکردند، سپس م ياو نگاه م يآمدند و به کاال ياو استقبال نکردند. مردم م ي مردم از کاال

  ي شد و کس ي سپر  ي اد يفروخت و تمام وقت او گذشت. زمان ز يد ميش را با يوجود نداشت که کاال  ي و يبرا يز يو گر
د  يبه فکرش رس ي ث يش تنگ شد و شروع به فکر کردن نمود که چه کار کند؟ ناگهان حد ياو را نخواست. حال برا ي کاال

ُ  َجعَلَ  اِالْسِتْغفَارِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َمنْ فرموده است: « گفت که رسول هللايده بود. او ميکه آن را از امام مسجد شن    ُكلِّ  ِمنْ  لَهُ  َّ
هر   ي] برايد، هللا [تعالياد طلب استغفار نمايکه ز  ي(کس »يَْحتَِسبُ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرَزقَهُ  َمْخَرًجا ِضيقٍ  لِّ كُ  َوِمنْ  فََرًجا َهمٍّ 

دهد که به حساب  يم  يروز ييدهد و به او از جا يقرار م ي محل خروج يهر تنگ  يدهد و برا ي قرار م يشيمشکل او گشا 
گفت: قسم به هللا! اگر استغفار را شروع  ي د و شروع به استغفار نمود، مزبان و قلبش را به آن اختصاص دا ، آورد)ينم

اد باشد و  يمت زيبا خواست خودش خواست تا ق  ي گرياو را خواست و د  يکاال  ي. شخص ند يآي من م ي کنم، مردم به سو
پولها را گرفت و   ش نمود. يخود را فروخت و هللا را شکر و ستا  يد خود افزود تا آن که راحت شد و کاال يبر خر  ي گريد 

نج بزرگ «استغفار  ن گ ي را او در حق اي اشک شده بود، زبود که چشمانش پُر از  ين در حالي اش بازگشت و ابه خانه
  الحمد  رب العالمين. نموده بود،  ي کردن» کوتاه

  
  افتن زن به سبب استغفار شوهرش يآرامش 

بود که خسته و   ي خودم برگشتم و آن بعد از روز يه از روزها به خان يان داشت و گفت: روزيش را ب يماجرامردی 
ت و انفعال  يعصبان  يکرد و در او عالمتهايدم که به من نگاه ميدرب را باز کردم و ناگهان همسرم را د ؛ کوفته بودم

خر  ت و انفعال نتوانستم کنترل کنم. در آ يعصبان  ي وجود داشت. مبادرت به سوال نمودن از من کرد و من خودم را از رو
پدرش   ي کند و به خانه يت شدم. در آخر زنم گفت که خانه را ترک ميشب بود، تا صبح مشغول بحث و جدل و عصبان 

به اتاقمان رفت و شروع به جمع کردن ساکش   ،روز شومينتوانستم پ  يکردم که او را منصرف کنم، ول ي رود، سعيم
  . بود من  ت و انفعال يعصبان ت شد  ين از رو ي روم؟ و ايدانستم به کجا مي. از خانه خارج شدم و نم نمود تا برود 

  ،بود. داخل مسجد شدم و وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندمي م کي بود و اذان صبح نزد  ي ام مسجد در کنار خانه
  سپس اذان صبح گفته شد و نماز صبح را به جماعت خواندم. سپس در مسجد ماندم و شروع به طلب استغفار از هللا

ستادم تا به خانه بروم. درب [خانه] را باز نمودم و در آن هنگام بود  ي د، سپس ا يک ساعت طول کش ين حالت حدود ي شدم. ا
بود. به او سالم کردم و به او گفتم: چه شد که از   ييبا ي کرد. بر صورتش لبخند زيکه همسرم نشسته بود و به من نگاه م 

 
  .50،49) سورة الشورى، اآليات: 1(
  ) نگاه شود مسند ابو حنيفة، شرح مال على القارئ. 2(
  .12) سورة نوح، اآلية: 3(



  ي چه اتفاق؟ است  ير عاد يغ يمان هستم... به خودم گفتم: امر يام پشکه کرده ي ؟ گفت: من از کاريرفتن منصرف شد 
ک ساعت است  يمدت  ي دانم... ولير سوال نمودم. گفت: فقسم به هللا نميين تغ ي اسرار ا ي سپس از او درباره؟ افتاده است 
بود که نشسته   ي آن زمان  اد آوردم که ي ت فرمود. به يرا هدام] يدم که من خطاکار هستم و هللا [تعال يام و فهمافتهيکه آرامش 

ُ  َجعَلَ  اِالْستِْغفَارِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َمنْ اد آوردم: «ي را به  امبري ن سخن پي نمودم و ايبودم و در آن طلب استغفار م   َهمٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  لَهُ  َّ
هر مشکل   ي] براي د، هللا [تعاليب استغفار نمااد طليکه ز  ي (کس »يَْحتَِسبُ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرَزقَهُ  َمْخَرًجا ِضيقٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  فََرًجا

- يدهد که به حساب نميم ي روز ييدهد و به او از جايقرار م يمحل خروج  يهر تنگ يدهد و برايقرار م يش ياو گشا
د *  يگو يسخن نم  ي هو  ي (او از رو )1( * إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى  َوَما يَْنِطُق عَِن اْلَهَوى ،آورد)، راست گفت: رسول هللا

  شده است).  ي وح  ياست که بر و  ييآن فقط وح
  

  ؟ است  يراستگوتر از هللا تعال ي چه کس
لت و اثر  يان نمودن استغفار و توجه به معنا و فض يک کعبه شروع به بيام حج، نزد يق در ايتشر ياز شبها  ي در شب

از   ي کيتاه من تمام شد و آن عادت من بود، سخنان کو ي، منطق و عقل وجود داشت، وقتييآن نمودم. در سخن من راهنما
  . استغفار نمود  يش درباره يان ماجرا يکند و من آن را قبول نمودم و او شروع به ب  ت حاضران خواست تا با من تنها صحب

  ي ه اسباب [برايد و شروع به ته يدار شدن همسرم طول کشبچه ي ام. ولازدواج کرده يتعال من به شکر هللا أبويوسف: 
رد.  ي. سپس به خارج سفر نمودم تا درمان صورت گ دم، مگر آن که آن را انجام دادم ين از پزشک نش  ي ز يم]، چآن شد 

  ي د هللا تعاليکه به ام ي ت بازگشتم در حاليشود»، پس به کو يحاصل نم ي همسرت سالمت و تو ي آنها گفتند: «برا ي تمام
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  بودم  َّ   تواناست).  ي زيهر چ (و هللا بر   َو

  .است که به سخنان تو محتاج است  يمن گوش يوسف! تماميابو يگفتم: بگو ا
خ در  يش ي دم که تو ايرا شن ياهيکردم، آيگوش م  القرآن الكريم ي وي به راد  ياز روزها، وقت يدر روز  أبويوسف:

إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا * يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا * َويُْمِدْدُكْم   قُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكمْ فَ .. . يگفت ينوح م ي سخنانت آن را از سوره
ار آمرزنده  يد، که او بسيي(گفتم: از پروردگارتان طلب آمرزش نما  ) )2بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَْل لَكُْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل َلُكْم أَْنَهاًرا 

دهد  يم ي اريباراند * و شما را با مالها و فرزندان  ي م ي اپير و برکت و پيپُر خ  يان بارانهاآن] از آسم ي جهياست * [در نت
  دهد). يقرار م ييشما نهرها  يدهد و برا يقرار م يي ها شما باغ ي و برا

به منزل   يدم و وقت يفرزنددار شدن است. سخنان را شن ي برا يا لهيان نمود که استغفار وس ي ه را شرح داد و بي خ آيش
افتن شروع به استغفار، در شب  يدرمان  ي م تا برايم گرفت يان نمودم. تصم ي همسرم ب يده بودم برا يبازگشتم، آنچه را که شن

  خ چه گفت؟ ي ش  يدانيا م ي م. آيي و آشکار و نهان، نما  ،و روز
  .ميوسف شد يصاحب  - يشکر هللا تعال –ک ماه استغفار نمود و ما يسرم مه

َ َال يُْخِلُف  ان است: ي ِن راستگوي راست گفته است و او بهتر ي سته است. هللا تعالخوا ي گفتم: آنچه هللا تعال َّ إِنَّ 
ِ قِيًال  د). ينما ي(هللا ُخلف وعده نم ) )3اْلِميعَادَ  َّ َوَمْن   از هللا در سخن راستگوتر است؟).  ي (و چه کس ) )4َوَمْن أَْصَدُق ِمَن 

ِ َحِديثًا  َّ   ). ؟در سخن گفتن از هللا راستگوتر است  ي (و چه کس ) )5أَْصَدُق ِمَن 
  .است  هد يان نرسيمن به پا يخ ماجرايش ياأبويوسف: 

  ؟گفتم: بعد از آن چه شد 
طلب استغفار کن! به مانند   ي فرزند بعد  ي وسف برايمادر  ي نفاس همسرم تمام شد، به او گفتم: ا  ي وقتأبويوسف: 

مادر   ينفاس او تمام شد، گفتم: ا  يا آمد. وقت ي به دن – يشکر هللا تعال –بچه دوم ک ماه طلب استغفار نمود و ي اول  يدفعه
نفاس   ي آمد. وقت ي سوم – ي شکر هللا تعال –م. طلب استغفار نمودم و ي خواهيرا م  ي را سوميوسف! طلب استغفار کند زي

ن که کودکان بزرگ شوند و  يتا ا  کن! يت فرزندان خودداريوسف از استغفار نمودن به ن يابو  يهمسرم تمام شد، گفت: ا
  . ميي نما يطلب استغفار م  ينفر چهارم به اذن هللا تعال   يبعد از آن، برا

داده است و به کودکانت که به طور خاص نور چشم تو هستند، برکت عطا   ي گفتم: هللا به تو به آنچه به تو روز
  . يادهيو در فرزندت د  را در خودت و در همسرت  ي هللا تعال  يها از نشانه  يکيد! تو  يفرما

  !من تمام نشد و آن ادامه دارد  يخ ماجرايش يا يول أبو يوسف: آمين؛
  وسف!يابو يتمام نشد! کامل کن ا نت گفتم: سخن گفت

  ي م که دختري د داريام ي م و به هللا تعالي وسف گفتم ما سه فرزند داريبعد از آن فرزندانم بزرگ شدند، به ام أبويوسف: 
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  . يد دار يام ي که به دختر يوسف! طلب استغفار کن در حالي ام  ي ا با به ما بدهد،يز

  !يبرادر گرام يرا به تو عطا فرمود، ا يد، همان گونه که پسرانيعطا فرما يگفتم: هللا به تو دختر
  باشد. يدم ميا آمدن دختر جد يام و همسرم در نفاس بعد از به دنحج آمده ي خ من حاال برايش ي بشارت بده اأبو يوسف: 

  . وسف تمام شد ي ابو  يماجرا
  :مين ماجرا داشتيبه طور خالصه در ا

  .استغفار و اثر آن )1
ا  ي اد شدن فرزندان يز ي اا بريد يمال طلب استغفار نما  ي باشد. براي ت استغفار کننده مياستغفار بر اساس ن )2
 . شود يدر استغفار کننده ظاهر م ي افتن و توبه. و اثر آن به اذن هللا تعالينجات  
ده شود،  يآن درک شود و هدف آن فهم يدارد. معنا  يهللا تعال  يت صادقانه و اخالص براياز به ن ي فار ناستغ )3

 . گذارد يما اثر م يت آن، بر زندگيرا بر اساس ن يز
 . سبب آن شده است  ي م که امريدان بد يرفت با يد و اگر اثر صورت نپذ ينما يخلف وعده نم  ي هللا تعال )4
[در   ي م و گاهي آوريا] بدست ميم [در دن ي اآن دعا نموده ي آنچه را که برا ياه باشد، گي مانند دعا ماستغفار  )5

ما   ي که قرار است برا يآن به سبب استغفار از اتفاق بد  يم و در ازاي اشود که طلب ننمودهي ب ما مينص ي زيا] چ يدن
آن در   ي د تا به جا يفرما يره ميما ذخ  يآن را برا  ي شود] هللا تعالي مستجاب نم  ي[وقت  ي شود و گاهيم  ي ريافتد، جلوگ يب

  . )1(مرتبت بدهد  ي آخرت به ما پاداِش دو چندان در اعل
  

  )2( استغفارنانوا و 
  ي وست. امام احمد خواست تا شب را در مسجد سپريبه وقوع پ إمام أحمد بن حنبل رحمه هللا ن ماجرا در زمان يا  
موفق نشد. امام به   ي نمود ول ي مسجد منع شد. امام سع در ي نينگهبان مسجد از آن از شب نش  ي ريبه علت جلوگ  ي کند، ول

د. نگهبان مسجد او را مجبور نمود  يش خواب يدر محل پاها أحمد بن حنبل د و امام يم خواب ه خود خوا يپا  ياو گفت: در جا 
  ي د و وقتياو را د  يي باوقار بود و در او آثار صالح و تقوا وجود داشت. نانوا ي خيتا از مسجد خارج شود. امام احمد ش 

نمود تا   يهمراه نانوا رفت. نانوا سعأحمد بن حنبل کند. امام  ي نيافت، از او خواست تا شب نش ين گونه يحالت او را ا 
گذشت   ي اد ينمود و مدت زي د که طلب استغفار مياز نانوا شن أحمد بن حنبل  نان درست کردن آماده کند. امام  ي برا ي ريخم

صبح شد امام احمد از نانوا   يتعجب نمود. وقت  أحمد بن حنبل  امام  ماند. ين حالت باق يد و او در ا يطول کش  ياد يو زمان ز
کشد و او [در آن  ير طول م يدر شب سوال نمود. نانوا جواب داد: زمان درست کردن خم  ي طلب استغفار و ي درباره

  .د ي نما ي زمان] طلب استغفار م
  ي ن در حال ي د و ا ين سوال را پرسي از نانوا اأحمد امام  ؟ يادهي د  ي اا در استغفار ثمرهيآ: از او سوال نمود  إمام أحمد 

  . آگاه بود آن  ي ها دهيو فا  لت استغفاريفضاز  ن ي دانست و همچنياست که او ثمرات استغفار را م
  . ک دعا ي ، مگر  شود ي کنم مگر آن که مستجاب م ي نم   يي نانوا گفت: بله، قسم به هللا! دعا 

  ؟ست يو آن چ :فت گ إمام أحمد 
  دِن إمام أحمد بن حنبل!ينوا گفت: د نا

  ! اد نمودم ي ز   ي استفاده قسم به هللا از تو    ، هستم   أحمد بن حنبل   من   : گفت   إمام أحمد 
  
  )3( زلزله استغفار و 

ن قرار گرفت ي بر ا ت هللايد، عنايرسيم نفر  ها به هزاران بت زدهيمعروف پاکستان که در آن تعداد مص  يدر زلزله
  . نجات دهد  يحتم  ن مرد را از مرگ يتا ا 

خورد، سپس به محل خوابش رفت تا در آن استراحت  يش را م ياش بود و غذازلزله اتفاق افتاد، او در خانه ي وقت
نمود، و بلکه   يرانيبه و عران کننده، صورت گرفت، اتاق به شدت شرويو  ياو در رختخوابش بود زلزله  يکند. وقت

ش  يتوانست از جا يکرد و نم يار ترسان به آن نگاه ميبس  ي و او در حالت  افت ي سرش شکافت  يخانه. سقف در باال  ي تمام
ننمود و فقط شروع به استغفار نمود و   ي نمود. او کار ختن يچشم او، شروع به ر  ي اتاق در جلو ي ها هي . پاتکان بخورد 

ن اتفاقات در مدت  ي ا ي تمامختن کرد. ينمود. سقف شروع به ريدائم آن را تکرار ماستغفر هللا.. استغفر هللا.. گفت: يم
و  ا . بد اي نجات  اين گونه بود که  ن مرد ي ا  ي برا هللا  خواست  د و ي قه طول کشيچند دق يبود که به اندازه ي ار کوتاهيبس

 
  ) اين ماجرا را شيخ/ خالد السلطان، بيان داشته است.1(
  ) اين ماجر ا را أستاد/ عمرو خالد بيان داشته است. 2(
  ر بيمارستان الحرس الوطني برايم بيان داشت.) اين ماجرا را أ.د/ مبشر كرال االستشاري د3(



  – ي شکر هللا تعال  – ي ختن نمود، ول يم بتون آرمه شروع به ر ي گفت: در واقع سقف از قسمت ضخيخودش م ي درباره
را   و هللا  ستادم و به سرعت خارج شدميجه ا يکه من در آنجا بودم، در نت  يي خت، مگر جا يتاق رآن بر تمام نقاط ا  ياجزا

  . شکر نمودم
ُ  َجعَلَ  اِالْستِْغفَارِ  ِمنْ  لزمَ  َمنْ صادقانه فرموده است: «  گفتم: رسول هللا   َمْخَرًجا  ِضيقٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  فََرًجا  َهمٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  لَهُ  َّ

دهد  يقرار م يش يهر مشکل او گشا ي] برا ي ، هللا [تعالدوام دهد  طلب استغفار به  که  ي (کس 1»يَْحتَِسبُ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرَزقَهُ 
  . آورد)يدهد که به حساب نم يم ي روز ييدهد و به او از جايقرار م ي محل خروج ي هر تنگ ي و برا
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